
ASSOCIERINGSAVTAL MELLAN 

europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan 

INGRESS 

KONUNGARIKET BELGIEN, 

REPUBLIKEN BULGARIEN, 

REPUBLIKEN TJECKIEN, 

KONUNGARIKET DANMARK, 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 

REPUBLIKEN ESTLAND, 

IRLAND, 

REPUBLIKEN GREKLAND, 

KONUNGARIKET SPANIEN, 

REPUBLIKEN FRANKRIKE, 

REPUBLIKEN KROATIEN, 

REPUBLIKEN ITALIEN, 

REPUBLIKEN CYPERN, 

REPUBLIKEN LETTLAND, 

REPUBLIKEN LITAUEN, 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 

UNGERN 

REPUBLIKEN MALTA, 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 

REPUBLIKEN POLEN, 

REPUBLIKEN PORTUGAL, 

RUMÄNIEN, 

REPUBLIKEN SLOVENIEN, 

REPUBLIKEN SLOVAKIEN, 

REPUBLIKEN FINLAND, 

KONUNGARIKET SVERIGE, 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
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fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan 
kallade medlemsstaterna, 

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, 

och 

EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallad Euratom, 

å ena sidan, och 

UKRAINA 

å andra sidan, 

nedan gemensamt kallade parterna, 

SOM BEAKTAR de nära historiska förbindelserna och allt starkare banden mellan parterna samt deras önskan att stärka och 
bredda förbindelserna på ett målmedvetet och innovativt sätt, 

SOM ÄR BESLUTNA att upprätthålla nära och varaktiga förbindelser på grundval av de gemensamma värderingarna respekt 
för demokratiska principer, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, 
inbegripet rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter, icke-diskriminering av personer som tillhör 
minoriteter och respekt för mångfald, mänsklig värdighet och uppslutning bakom principerna om en fri marknads
ekonomi, vilket skulle underlätta Ukrainas deltagande i Europas politik, 

SOM INSER att Ukraina, som ett europeiskt land, delar historia och värderingar med medlemsstaterna i Europeiska unionen 
(EU) och är beslutet att främja dessa värderingar, 

SOM NOTERAR den vikt som Ukraina fäster vid sin europeiska identitet, 

SOM BEAKTAR det starka stödet från allmänheten i Ukraina för landets europeiska val, 

SOM BEKRÄFTAR att Europeiska unionen erkänner Ukrainas strävan att närma sig EU och välkomnar dess europeiska val, 
inbegripet landets åtagande om att bygga upp en djupgående och hållbar demokrati och en marknadsekonomi, 

SOM INSER att de gemensamma värderingar som ligger till grund för Europeiska unionen – nämligen demokrati, respekt 
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen – också är väsentliga inslag i detta avtal, 

SOM BEKRÄFTAR att Ukrainas politiska associering och ekonomiska integration med Europeiska unionen kommer att bero 
på framstegen i genomförandet av detta avtal samt på Ukrainas resultat när det gäller att säkerställa respekten för de 
gemensamma värderingarna, och på framstegen med att uppnå konvergens med EU inom de politiska, ekonomiska och 
rättsliga områdena, 

SOM ÄR BESLUTNA att genomföra alla principer och bestämmelser i Förenta nationernas stadga och alla principer och 
bestämmelser som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt Helsing
forsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, slutdokumenten från konferenserna i 
Madrid och Wien från 1991 respektive 1992, Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990, Förenta nationernas allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättighe
terna och de grundläggande friheterna från 1950, 

SOM ÖNSKAR stärka den internationella freden och säkerheten samt medverka i en verkningsfull multilateralism och 
fredlig konfliktlösning, särskilt genom att nära samarbeta i detta syfte inom ramen för Förenta nationerna (FN), OSSE 
samt Europarådet, 

SOM ÄR BESLUTNA att främja oberoende, suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet,
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SOM ÖNSKAR uppnå en allt större konvergens i ståndpunkterna i bilaterala, regionala och internationella frågor av 
ömsesidigt intresse, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), inbegripet 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), 

SOM ÄR BESLUTNA att ånyo bekräfta parternas internationella skyldigheter, att bekämpa spridning av massförstörelsevapen 
och bärare av sådana vapen, och att samarbeta om nedrustning och vapenkontroll, 

SOM ÖNSKAR främja reform- och tillnärmningsprocessen i Ukraina, och därigenom bidra till en gradvis ekonomisk 
integration och fördjupning av den politiska associeringen, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om behovet av att Ukraina genomför de politiska, socioekonomiska, rättsliga och institutionella 
reformer som krävs för att på ett verkningsfullt sätt genomföra detta avtal och som är beslutna att stödja dessa reformer i 
Ukraina, 

SOM ÖNSKAR uppnå ekonomisk integration, bland annat genom ett djupgående och omfattande frihandelsavtal som en 
integrerad del av detta avtal, i överensstämmelse med de rättigheter och skyldigheter som följer av parternas medlemskap 
i Världshandelsorganisationen (WTO), och genom en omfattande tillnärmning av regelverket, 

SOM INSER att ett sådant djupgående och omfattande frihandelsavtal, kopplat till den bredare processen av tillnärmning av 
lagstiftningen, kommer att bidra till en fortsatt ekonomisk integration med Europeiska unionens inre marknad i enlighet 
med detta avtal, 

SOM ÄR BESLUTNA att utveckla ett nytt klimat som befrämjar ekonomiska förbindelser mellan parterna och framför allt 
utvecklingen av handel och investeringar och en stärkt konkurrens, vilka är faktorer som är avgörande för en omstruk
turering och modernisering av ekonomin, 

SOM ÄR BESLUTNA att stärka energisamarbetet, på grundval av parternas åtagande om att genomföra fördraget om 
energigemenskapen, 

SOM ÄR BESLUTNA att stärka energitryggheten, underlätta utvecklingen av lämplig infrastruktur och öka marknadsinteg
rationen och tillnärmningen av regelverket till centrala delar av EU:s regelverk, främja energieffektivitet och användning av 
förnybara energikällor samt uppnå en hög nivå av kärnsäkerhet, 

SOM ÄR BESLUTNA att stärka dialogen – på grundval av grundläggande principer om solidaritet, ömsesidigt förtroende, 
gemensamt ansvar och partnerskap – och samarbetet om migration, asyl och gränsförvaltning, med ett övergripande 
tillvägagångssätt som tar hänsyn till laglig migration och till samarbete när det gäller att åtgärda olaglig invandring och 
människohandel, och som säkerställer ett effektivt genomförande av återtagandeavtalet, 

SOM INSER betydelsen av att införa en viseringsfri reseordning för medborgare i Ukraina vid en lämplig tidpunkt, förutsatt 
att villkor för välhanterad och säker rörlighet är på plats, 

SOM ÄR BESLUTNA att bekämpa organiserad brottslighet och penningtvätt, att minska tillgången till och efterfrågan på 
olaglig narkotika samt att utöka samarbetet i kampen mot terrorism, 

SOM ÄR BESLUTNA att stärka samarbetet inom miljöskyddsområdet och att iaktta principerna om hållbar utveckling och 
en grön ekonomi, 

SOM ÖNSKAR stärka de direkta personkontakterna, 

SOM ÄR BESLUTNA att främja gränsöverskridande och interregionalt samarbete, 

SOM ÄR BESLUTNA att gradvis närma Ukrainas lagstiftning till unionslagstiftningen i enlighet med riktlinjerna i detta avtal 
och att genomföra den på ett verkningsfullt sätt, 

SOM BEAKTAR att detta avtal inte kommer att påverka den framtida utvecklingen av förbindelserna mellan EU och 
Ukraina, och lämnar denna utveckling öppen,
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SOM BEKRÄFTAR att de bestämmelser i detta avtal som ingår i tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är bindande för Förenade kungariket och Irland som separata avtals
slutande parter, och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen tillsammans med Förenade 
kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Ukraina att Förenade kungariket eller Irland är bundna av bestämmel
serna som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning 
med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna/bundet av bestämmelserna som en del av Europeiska 
unionen i enlighet med artikel 4a i protokoll nr 21 eller i enlighet med artikel 10 i protokoll 36 om övergångs
bestämmelser, fogat till fördragen, måste Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland 
omedelbart underrätta Ukraina om varje ändring av deras ställning, varvid de förblir bundna av avtalets bestämmelser 
som enskilda parter. Samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till 
fördragen. 

HAR ENATS OM FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Mål 

1. Härmed upprättas en associering mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan. 

2. Målen för denna associering är att 

a) främja ett gradvis närmande mellan parterna på grundval av gemensamma värderingar och nära och prioriterade 
förbindelser, och stärka Ukrainas associering med EU:s politik och landets deltagande i program och organ, 

b) tillhandahålla en lämplig ram för en utökad politisk dialog inom alla områden av ömsesidigt intresse, 

c) främja, bevara och stärka fred och stabilitet regionalt och internationellt i enlighet med principerna i Förenta natio
nernas stadga och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och med 
målen i Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990, 

d) skapa betingelser för stärkta ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser som leder till att Ukraina gradvis 
integreras i EU:s inre marknad, inklusive genom inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsavtal i enlighet 
med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, och att stödja Ukrainas ansträngningar för att 
slutföra omställningen till en fungerande marknadsekonomi, bland annat genom att gradvis närma landets lagstiftning 
till unionslagstiftningen, 

e) utöka samarbetet på området rättvisa, frihet och säkerhet i syfte att stärka rättsstatsprincipen och respekten för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, 

f) skapa betingelser för ett allt närmare samarbete inom andra områden av ömsesidigt intresse. 

AVDELNING I 

ALLMÄNNA PRINCIPER 

Artikel 2 

Respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som bland annat definieras i 
Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och i Parisstadgan för ett nytt 
Europa från 1990, och andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter, bland annat Förenta nationernas allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt respekten för rättsstatsprincipen ska ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik 
och utgöra grundläggande delar av detta avtal. Främjande av respekten för principerna om suveränitet och territoriell 
integritet, gränsernas okränkbarhet och oberoende, samt bekämpande av spridning av massförstörelsevapen, därmed 
sammanhängande material och bärare av sådana vapen utgör också grundläggande delar av detta avtal.
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Artikel 3 

Parterna erkänner att principerna om en fri marknadsekonomi ligger till grund för deras förbindelser. Rättsstatsprincipen, 
god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika former av gränsöverskridande organiserad brotts
lighet och terrorism, främjande av hållbar utveckling och verkningsfull multilateralism är av central betydelse för att stärka 
förbindelserna mellan parterna. 

AVDELNING II 

POLITISK DIALOG OCH REFORM, POLITISK ASSOCIERING, SAMARBETE OCH KONVERGENS INOM OMRÅDET FÖR 
UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK 

Artikel 4 

Målen för den politiska dialogen 

1. Den politiska dialogen mellan parterna inom alla områden av ömsesidigt intresse ska utvecklas ytterligare och 
stärkas. Detta kommer att främja en gradvis konvergens i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och syftar till att Ukraina 
ska ta allt större del i det europeiska säkerhetsområdet. 

2. Målen för den politiska dialogen ska vara att 

a) fördjupa den politiska associeringen och öka den politiska och säkerhetspolitiska konvergensen och effektiviteten, 

b) främja internationell stabilitet och säkerhet på grundval av verkningsfull multilateralism, 

c) stärka samarbetet och dialogen mellan parterna om internationell säkerhet och krishantering, särskilt för att bemöta 
globala och regionala utmaningar och betydande hot, 

d) främja resultatinriktat och praktiskt samarbete mellan parterna för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet på den 
europeiska kontinenten, 

e) stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, inbegripet rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter, icke-diskriminering av 
personer som tillhör minoriteter och respekt för mångfald, samt att bidra till att befästa inhemska politiska reformer, 

f) utveckla dialogen och fördjupa samarbetet mellan parterna inom området säkerhet och försvar, 

g) främja principerna om oberoende, suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet. 

Artikel 5 

Forum för genomförandet av den politiska dialogen 

1. Parterna ska hålla regelbundna möten för politisk dialog på toppmötesnivå. 

2. På ministernivå ska den politiska dialogen föras inom det associeringsråd som avses i artikel 460 i detta avtal och, 
efter överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för parterna på utrikesministernivå. 

3. Den politiska dialogen ska också föras i följande format: 

a) Regelbundna möten på nivån för politiska direktörer, kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och experter, 
inbegripet om särskilda regioner och frågor, mellan företrädare för Europeiska unionen, å ena sidan, och företrädare 
för Ukraina, å andra sidan.
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b) Sådana förfaranden som i full utsträckning och på lämpligt sätt utnyttjar alla diplomatiska och militära kanaler mellan 
parterna, däribland lämpliga kontakter i tredje land och inom Förenta nationerna, OSSE och andra internationella 
forum. 

c) Regelbundna möten på både nivån för höga tjänstemän och experter från parternas militära institutioner. 

d) Eventuella andra format, däribland möten på expertnivå, som skulle bidra till att förbättra och befästa denna dialog. 

4. Andra förfaranden och mekanismer för politisk dialog, däribland extraordinära samråd, ska inrättas av parterna efter 
överenskommelse. 

5. En politisk dialog på parlamentarisk nivå ska föras inom ramen för den parlamentariska associeringskommitté som 
avses i artikel 467 i detta avtal. 

Artikel 6 

Dialog och samarbete om inhemska reformer 

Parterna ska samarbeta för att se till att deras inrikespolitik grundar sig principer som är gemensamma för parterna, 
särskilt de demokratiska institutionernas stabilitet och effektivitet och rättsstatsprincipen, samt på respekten för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, i synnerhet i enlighet med artikel 14 i detta avtal. 

Artikel 7 

Utrikes- och säkerhetspolitik 

1. Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete samt främja en gradvis konvergens inom området för utrikes- 
och säkerhetspolitik, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), och ska särskilt ta itu med 
frågor som rör konfliktförebyggande och krishantering, regional stabilitet, nedrustning, icke-spridning, vapenkontroll och 
vapenexportkontroll samt en utökad dialog inom rymdområdet som gynnar bägge parter. Samarbetet ska bygga på 
gemensamma värderingar och ömsesidiga intressen och syfta till att öka konvergens och ändamålsenlighet i politiken 
samt till att främja gemensam politisk planering. I detta syfte ska parterna använda bilaterala, internationella och regionala 
forum. 

2. Ukraina, EU och medlemsstaterna bekräftar ånyo sitt åtagande att följa principerna om respekt för oberoende, 
suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 
1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, samt att främja dessa principer i bilaterala och multilaterala 
förbindelser. 

3. Parterna ska på ett lämpligt och konsekvent sätt ta itu med hoten mot dessa principer på alla lämpliga nivåer i den 
politiska dialog som avses i detta avtal, också på ministernivå. 

Artikel 8 

Internationella brottmålsdomstolen 

Parterna ska samarbeta för att främja fred och internationell rättvisa genom att ratificera och genomföra Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen från 1998 och därmed sammanhängande instrument. 

Artikel 9 

Regional stabilitet 

1. Parterna ska intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att främja stabilitet, säkerhet och demokratisk 
utveckling i sitt gemensamma grannskap, och särskilt samarbeta för att lösa regionala konflikter på ett fredligt sätt. 

2. Ansträngningarna ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i enlighet 
med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och andra 
relevanta multilaterala dokument.
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Artikel 10 

Konfliktförebyggande, krishantering och militärtekniskt samarbete 

1. Parterna ska stärka det praktiska samarbetet inom områdena konfliktförebyggande och krishantering, särskilt med 
syftet att Ukraina i större utsträckning ska delta i EU-ledda civila och militära krishanteringsoperationer samt i relevanta 
övningar och relevant utbildningsverksamhet, inbegripet övningar och utbildningsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). 

2. Samarbetet inom detta område ska bygga på metoder och arrangemang som överenskommits mellan EU och 
Ukraina för samråd och samarbete om krishantering. 

3. Parterna ska utforska de möjligheter som ett militärtekniskt samarbete erbjuder. Ukraina och Europeiska försvars
byrån ska etablera nära kontakt för att diskutera förbättringar av den militära kapaciteten, inbegripet tekniska frågor. 

Artikel 11 

Icke-spridning av massförstörelsevapen 

1. Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana 
vapen, till såväl statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och 
säkerhet. Parterna är därför eniga om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av mass
förstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på 
nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och 
icke-spridning och andra internationella skyldigheter på området. Parterna är eniga om att denna bestämmelse utgör en 
väsentlig del av detta avtal. 

2. Parterna är vidare överens om att samarbeta och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförs
törelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen genom att 

a) vidta åtgärder för att, beroende på vad som är lämpligt, underteckna, ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta 
internationella instrument och till fullo genomföra dem, 

b) ytterligare förbättra systemet för nationell exportkontroll i syfte att på ett verkningsfullt sätt kontrollera export och 
transitering av varor som kan användas till massförstörelsevapen, inbegripet kontroll av slutanvändningen av teknik 
och varor med dubbla användningsområden samt verkningsfulla sanktioner vid överträdelse av exportkontrollen. 

3. Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga dessa delar av 
avtalet. 

Artikel 12 

Nedrustning, vapenkontroll, vapenexportkontroll och kamp mot olaglig vapenhandel 

Parterna ska vidareutveckla sitt samarbete om nedrustning, också när det gäller minskningen av sina lager av överflödiga 
handeldvapen och lätta vapen samt när det gäller att ta itu med effekterna på befolkningen och miljön av övergiven och 
oexploderad ammunition i enlighet med kapitel 6 (Miljö) i avdelning V i detta avtal. Samarbetet om nedrustning ska 
också inbegripa vapenkontroll, vapenexportkontroll och kamp mot olaglig vapenhandel, vilket omfattar handeldvapen 
och lätta vapen. Parterna ska främja allmän anslutning till och efterlevnad av relevanta internationella instrument och ska 
ha som mål att se till att de är verkningsfulla, bland annat genom att genomföra relevanta resolutioner från Förenta 
nationernas säkerhetsråd. 

Artikel 13 

Bekämpning av terrorism 

Parterna är eniga om att samarbeta på bilateral, regional och internationell nivå för att förebygga och bekämpa terrorism i 
överensstämmelse med folkrätten, internationella normer för mänskliga rättigheter samt flyktinglagstiftning och huma
nitär lagstiftning.
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AVDELNING III 

RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET 

Artikel 14 

Rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

I sitt samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstatsprincipen och 
stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltning i allmänhet och inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet. 
Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka rättsväsendet, förbättra dess effektivitet, säkerställa dess oberoende och opar
tiskhet samt bekämpa korruption. Respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ska vara 
vägledande för allt samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet. 

Artikel 15 

Skydd av personuppgifter 

Parterna är överens om att samarbeta för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för personuppgifter i överens
stämmelse med strängast tillämpliga EU-standarder och internationella standarder, inbegripet relevanta instrument från 
Europarådet. Samarbetet om skyddet av personuppgifter kan bland annat inbegripa utbyte av information och experter. 

Artikel 16 

Samarbete om migration, asyl och gränsförvaltning 

1. Parterna bekräftar ånyo vikten av att gemensamt förvalta migrationsströmmarna mellan sina territorier och ska 
vidareutveckla den omfattande dialogen om alla migrationsrelaterade frågor, inbegripet olaglig migration, laglig migration, 
människosmuggling och människohandel samt införlivande av migrationsfrågorna i de nationella strategierna för ekono
misk och social utveckling av migranternas ursprungsområden. Dialogen bygger på de grundläggande principerna om 
solidaritet, ömsesidigt förtroende, gemensamt ansvar och partnerskap. 

2. I överensstämmelse med den relevanta gällande unionslagstiftningen och nationella lagstiftningen ska samarbetet 
framför allt inriktas på följande: 

a) Att åtgärda de grundläggande orsakerna till migration och aktivt sträva efter att utnyttja möjligheterna till samarbete 
inom detta område med tredjeländer och i internationella forum. 

b) Att gemensamt upprätta en ändamålsenlig politik för att förebygga olaglig migration, smuggling av migranter och 
människohandel, inbegripet frågan om hur smugglings- och människohandelsnätverk kan bekämpas och hur offren 
för denna handel kan skyddas. 

c) Att upprätta en omfattande dialog om asylfrågor och särskilt om frågor som rör det praktiska genomförandet av FN:s 
konvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från 
1967 samt andra relevanta internationella instrument, samt att säkerställa respekten för principen om ”non-refoule
ment”. 

d) Inreseregler samt rättigheter och ställning för personer som beviljats inresa, rättvis behandling och integration av icke- 
medborgare som lagligen uppehåller sig i landet. 

e) Vidareutveckling av operativa åtgärder inom området gränsförvaltning. 

i) Samarbetet om gränsförvaltning kan bland annat inbegripa utbildning, utbyte av bästa praxis inbegripet tekniska 
aspekter, utbyte av information i enlighet med tillämpliga regler och, vid behov, utbyte av sambandsmän. 

ii) Parternas ansträngningar inom detta område ska syfta till att på ett verkningsfullt sätt genomföra principen om 
integrerad gränsförvaltning. 

f) Att stärka dokumentsäkerheten.
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g) Att utveckla en ändamålsenlig politik för återvändande, inbegripet dess regionala dimension. 

h) Att utbyta åsikter om informell sysselsättning för migranter. 

Artikel 17 

Behandling av arbetstagare 

1. Om inte annat följer av de lagar, villkor och förfaranden som tillämpas i varje medlemsstat och i EU ska arbets
tagare som är medborgare i Ukraina och som är lagligen anställda på en medlemsstats territorium inte diskrimineras på 
grundval av sin nationalitet i förhållande till medlemsstatens egna medborgare i fråga om anställningsvillkor, löner och 
avskedande. 

2. Om inte annat följer av de lagar, villkor och förfaranden som gäller i Ukraina ska Ukraina behandla arbetstagare 
som är medborgare i en medlemsstat och som är lagligen anställda på Ukrainas territorium på det sätt som anges i punkt 
1 i denna artikel. 

Artikel 18 

Arbetstagarnas rörlighet 

1. Med beaktande av medlemsstaternas arbetsmarknadssituation, om inte annat följer av lagstiftningen och i över
ensstämmelse med gällande regler i medlemsstaterna och EU om arbetstagares rörlighet 

a) bör de möjligheter till anställning för ukrainska arbetstagare som medlemsstater erbjuder enligt bilaterala avtal bevaras 
och om möjligt förbättras, 

b) ska de andra medlemsstaterna undersöka möjligheten att ingå liknande avtal. 

2. Associeringsrådet ska undersöka möjligheter till att medge andra mer gynnsamma bestämmelser inom andra 
områden, inbegripet tillgång till yrkesutbildning, i enlighet med de lagar, villkor och förfaranden som gäller i medlems
staterna och EU och med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och i EU. 

Artikel 19 

Personers rörlighet 

1. Parterna ska säkerställa ett fullständigt genomförande av 

a) avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina av den 18 juni 2007 om återtagande av personer, (genom den 
gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom dess artikel 15), 

b) avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina av den 18 juni 2007 om förenklat utfärdande av viseringar, 
(genom den gemensamma kommitté för förvaltning av avtalet som inrättas genom dess artikel 12). 

2. Parterna ska också sträva efter att öka medborgarnas rörlighet och göra ytterligare framsteg i viseringsdialogen. 

3. Parterna ska vidta successiva åtgärder för att i sinom tid inrätta en viseringsfri ordning förutsatt att de villkor om 
välhanterad och säker rörlighet, som anges i den handlingsplan för liberalisering av viseringsbestämmelserna i två etapper 
som lades fram vid toppmötet mellan EU och Ukraina den 22 november 2010, är uppfyllda. 

Artikel 20 

Penningtvätt och finansiering av terrorism 

Parterna ska samarbeta för att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta syfte ska 
parterna stärka det bilaterala och internationella samarbetet inom detta område, också på operativ nivå. Parterna ska 
säkerställa genomförandet av relevanta internationella standarder, särskilt de som fastställts av arbetsgruppen för finan
siella åtgärder (FATF) och standarder som motsvarar de som antagits av unionen.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/11



Artikel 21 

Samarbete om bekämpning av olaglig narkotika samt om prekursorer och psykotropa ämnen 

1. Parterna ska samarbeta om frågor som rör olaglig narkotika, på grundval av gemensamt överenskomna principer i 
enlighet med relevanta internationella konventioner och med beaktande av den politiska förklaringen och den särskilda 
förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på narkotika som godkändes på Förenta nationernas 
generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998. 

2. Detta samarbete ska syfta till att bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på 
olaglig narkotika, och till att hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk. Det ska även syfta till 
att effektivare förebygga avledning av kemiska prekursorer som används för olaglig framställning av narkotika och 
psykotropa ämnen. 

3. Parterna ska använda de samarbetsmetoder som krävs för att uppnå dessa mål och sörja för en balanserad och 
integrerad strategi i de aktuella frågorna. 

Artikel 22 

Kamp mot brottslighet och korruption 

1. Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och annan olaglig verksamhet, organiserad eller 
inte. 

2. Detta samarbete ska bland annat motverka 

a) smuggling av och handel med människor samt eldvapen och olaglig narkotika, 

b) olaglig handel med varor, 

c) ekonomisk brottslighet, också inom skatteområdet, 

d) korruption, inom både den privata och offentliga sektorn, 

e) förfalskning av handlingar, 

f) it-brottslighet. 

3. Parterna ska stärka det bilaterala, regionala och internationella samarbetet inom detta område, inbegripet det 
samarbete som omfattar Europol. Parterna ska vidareutveckla sitt samarbete om bland annat 

a) utbyte av bästa praxis, inbegripet utredningstekniker och forskning om brott, 

b) informationsutbyte i linje med tillämpliga regler, 

c) kapacitetsuppbyggnad, inbegripet utbildning och vid behov personalutbyte, 

d) frågor som rör skydd av vittnen och offer. 

4. Parterna åtar sig att på ett verkningsfullt sätt genomföra Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet från 2000 och dess tre protokoll, Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003 och 
andra relevanta internationella instrument.
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Artikel 23 

Samarbete för att bekämpa terrorism 

1. Parterna är överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorism i överensstämmelse med folkrätten, 
internationell människorättslagstiftning, flyktingrätt och humanitär rätt samt parternas lagar och andra författningar. I 
synnerhet är parterna överens om att samarbeta på grundval av ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds 
resolution nr 1373 från 2001, Förenta nationernas globala strategi för terrorismbekämpning från 2006 och andra 
relevanta FN-instrument samt tillämpliga internationella konventioner och instrument. 

2. De ska göra detta särskilt genom att utbyta 

a) information om terroristgrupper och deras stödnätverk, 

b) erfarenheter och information om tendenser inom terrorism och med avseende på medel och metoder för att bekämpa 
terrorism, också när det gäller teknik och utbildning, samt 

c) erfarenheter om förebyggande av terrorism. 

Allt informationsutbyte ska äga rum i överensstämmelse med internationell och nationell rätt. 

Artikel 24 

Rättsligt samarbete 

1. Parterna är överens om att vidareutveckla det civil- och straffrättsliga samarbetet och därvid fullt ut använda 
relevanta internationella och bilaterala instrument, på grundval av principerna om rättssäkerhet och rätten till en rättvis 
rättegång. 

2. Parterna är överens om att ytterligare underlätta det civilrättsliga samarbetet mellan EU och Ukraina på grundval av 
tillämpliga multilaterala rättsliga instrument, särskilt konventionerna från Haagkonferensen för internationell privaträtt om 
internationellt rättsligt samarbete och internationella tvister samt skydd av barn 

3. I fråga om straffrättsligt samarbete ska parterna sträva efter att stärka ordningarna för ömsesidig rättslig hjälp och 
utlämning. Detta ska vid behov inbegripa anslutning till och genomförande av Förenta nationernas och Europarådets 
relevanta internationella instrument, samt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 i enlighet med 
artikel 8 i detta avtal, och närmare samarbete med Eurojust. 

AVDELNING IV 

HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR 

KAPITEL 1 

NATIONELL BEHANDLING OCH MARKNADSTILLTRÄDE FÖR VAROR 

A v s n i t t 1 

G e m e n s a m m a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 25 

Mål 

Parterna ska gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångstid på högst tio år räknat från dagen för detta 
avtals ikraftträdande ( 1 ), i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och i överensstämmelse med artikel XXIV i Allmänna 
tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat Gatt 1994.
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Artikel 26 

Tillämpningsområde och omfattning 

1. Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för handel med varor ( 1 ) med ursprung i parternas territorier. 

2. I detta kapitel avses med ursprung i att varan uppfyller ursprungsreglerna i protokoll I till detta avtal (om definition 
av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete). 

A v s n i t t 2 

A v s k a f f a n d e a v t u l l a r , a v g i f t e r o c h a n d r a p å l a g o r 

Artikel 27 

Definition av tullar 

I detta kapitel avses med tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs vid eller i samband med import eller 
export av en vara, inbegripet varje form av extraskatt eller extrapålaga som påförs vid eller i samband med sådan import 
eller export. En tull inbegriper inte 

a) pålagor som motsvarar en intern skatt som påförs i överensstämmelse med artikel 32 i detta avtal, 

b) tullar som påförs i överensstämmelse med kapitel 2 (Handelspolitiska skyddsåtgärder) i avdelning IV i detta avtal, 

c) avgifter och andra pålagor som påförs i enlighet med artikel 33 i detta avtal. 

Artikel 28 

Klassificering av varor 

Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska vara den som anges i varje parts respektive tulltaxenomenklatur, i 
överensstämmelse med Harmoniserade systemet i den internationella konventionen om systemet för harmoniserad 
varubeskrivning och kodifiering från 1983 (nedan kallat HS) och senare ändringar. 

Artikel 29 

Avskaffande av importtullar 

1. Varje part ska sänka eller avskaffa tullar på ursprungsvaror från den andra parten i enlighet med de tulltaxor som 
fastställs i bilaga I-A till detta avtal (nedan kallade tulltaxor). 

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska Ukraina avskaffa importtullarna för begagnade kläder och andra 
begagnade artiklar som omfattas av nummer 6309 00 00 i den ukrainska tulltaxan enligt villkoren i bilaga I-B till detta 
avtal. 

2. För varje vara ska den bastullsats på vilken de gradvisa sänkningarna ska tillämpas i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel vara den som anges i bilaga I till detta avtal. 

3. Om en part efter dagen för detta avtals ikraftträdande sänker sin mest gynnad nation-tullsats (nedan kallad MGN- 
tullsats), ska den tullsatsen tillämpas som bastullsats om och så länge som den är lägre än den tullsats som beräknas i 
enlighet med den partens tulltaxa.
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4. Fem år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på en parts begäran, samråda för att överväga ett påskyndande 
och en utvidgad omfattning av avskaffandet av tullar på handeln mellan dem. Ett beslut av associeringskommittén i 
konstellationen för handelsfrågor i enlighet med artikel 465 i detta avtal (nedan också kallad handelskommittén) om 
påskyndande eller avskaffande av en tull på en vara ska ersätta den tullsats eller kategori som fastställs i enlighet med 
deras tulltaxor för den varan. 

Artikel 30 

Frysningsklausul 

Ingen av parterna får höja en befintlig tull eller införa en ny tull på en vara med ursprung i den andra partens territorium. 
Detta ska inte utesluta att en part får 

a) höja en tull till den nivå som fastställs i dess tulltaxa efter en ensidig sänkning, eller 

b) bibehålla eller höja en tull efter godkännande av Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) tvistlösningsorgan. 

Artikel 31 

Exporttullar 

1. En part får inte införa eller bibehålla några tullar, skatter eller andra åtgärder med motsvarande verkan som påförs 
vid eller i samband med export av varor till den andra partens territorium. 

2. Befintliga tullar eller åtgärder med motsvarande verkan som tillämpas av Ukraina enligt förteckningen i bilaga I-C 
till detta avtal, ska gradvis avvecklas under en övergångsperiod i enlighet med tidsplanen i bilaga I-C till detta avtal. Om 
Ukrainas tullkodex uppdateras ska åtaganden som gjorts i enlighet med tidsplanen i bilaga I-D till detta avtal fortsätta att 
gälla på grundval av överensstämmande varubeskrivningar. Ukraina får införa skyddsåtgärder för exporttullar i enlighet 
med bilaga Annex I-C till detta avtal. Sådana skyddsåtgärder ska upphöra att gälla vid utgången av den period som 
fastställts för den berörda varan i bilaga I-D till detta avtal. 

Artikel 32 

Exportsubventioner och åtgärder med motsvarande verkan 

1. När detta avtal träder i kraft får ingen av parterna bibehålla, införa eller återinföra exportsubventioner eller andra 
åtgärder med motsvarande verkan på jordbruksprodukter som är avsedda för den andra partens territorium. 

2. I denna artikel ska exportsubventioner ha den innebörd som anges i artikel 1 e i avtalet om jordbruk i bilaga IA till 
WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet), inbegripet eventuella ändringar av den artikeln i det jordbruksavtalet. 

Artikel 33 

Avgifter och andra pålagor 

Varje part ska i enlighet med artikel VIII i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar se till att alla slags avgifter och pålagor 
bortsett från tullar och andra åtgärder enligt artikel 27 i detta avtal som påförs vid eller i samband med import eller 
export av varor till sitt belopp begränsas till den ungefärliga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna och inte utgör ett 
indirekt skydd för inhemska varor eller en import- eller exportavgift för skatteändamål. 

A v s n i t t 3 

I c k e - t a r i f f ä r a å t g ä r d e r 

Artikel 34 

Nationell behandling 

Varje part ska medge nationell behandling för varor från den andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med 
tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör 
en integrerad del av det.
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Artikel 35 

Import- och exportrestriktioner 

Ingen av parterna får anta eller bibehålla förbud eller restriktioner eller andra åtgärder med motsvarande verkan vid 
import av en vara från den andra parten eller vid export eller försäljning för export av en vara avsedd för den andra 
partens territorium, om inte annat anges i detta avtal eller i enlighet med artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärk
ningar. I detta syfte införlivas artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör en integrerad del 
av det. 

A v s n i t t 4 

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r b e t r ä f f a n d e v a r o r 

Artikel 36 

Allmänna undantag 

Inget i detta avtal får tolkas på ett sådant sätt att det hindrar parterna från att anta eller sätta i kraft åtgärder i enlighet 
med artiklarna XX och XXI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar, som härmed införlivas i detta avtal och utgör en 
integrerad del av det. 

A v s n i t t 5 

A d m i n i s t r a t i v t s a m a r b e t e o c h s a m o r d n i n g m e d a n d r a l ä n d e r 

Artikel 37 

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete 

1. Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpning och kontroll av den förmåns
behandling som beviljas enligt detta kapitel och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i 
tullfrågor i samband med import, export och transitering av varor samt hänförande av varor till alla andra slags 
tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet åtgärder avseende förbud, begränsning och kontroll. 

2. Om en part på grundval av objektiva dokumenterade uppgifter konstaterar att den andra parten uppvisat bristande 
administrativt samarbete och/eller underlåtenhet att kontrollera en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas av detta 
kapitel, får den berörda parten tillfälligt avbryta den relevanta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i 
enlighet med denna artikel. 

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska med bristande administrativt samarbete vid utredning av oegentligheter eller 
bedrägeri på tullområdet avses bland annat 

a) att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger, 

b) att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas 
eller otillbörligen fördröjs, eller 

c) att beviljandet av tillstånd för att, inom ramen för det administrativa samarbetet, på plats kontrollera äktheten av 
handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen 
upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs. 

Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bland annat om varuim
porten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå 
och exportkapacitet och det finns objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang. 

4. Förmånsbehandlingen får upphävas tillfälligt under följande förutsättningar: 

a) Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt bristande administrativt samarbete och/eller en oegentlighet 
eller ett bedrägeri som härrör från den andra parten ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till handelskommittén 
tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta uppgifter och objektiva fastställanden, 
inleda samråd i handelskommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning. Under de samråd som avses 
ovan ska den eller de berörda produkterna omfattas av förmånsbehandling.
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b) Om parterna har inlett ett sådant samråd i handelskommittén som avses i led a och inte har kunnat enas om en 
godtagbar lösning inom tre månader efter det första mötet i kommittén, får den berörda parten tillfälligt avbryta 
förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Åtgärden ska anmälas till handelskommittén utan otill
börligt dröjsmål. 

c) Ett tillfälligt upphävande av förmånsbehandlingen enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda 
den berörda partens ekonomiska intressen. Ett tillfälligt upphävande får inte överskrida sex månader. Det tillfälliga 
upphävandet får dock förlängas. Det tillfälliga upphävandet ska omedelbart efter antagandet anmälas till handels
kommittén. Det ska regelbundet tas upp till behandling i handelskommittén, särskilt i syfte att få det upphävt så snart 
som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger. 

5. Samtidigt med anmälan till handelskommittén enligt punkt 4 a i denna artikel bör den berörda parten offentliggöra 
ett meddelande till importörer i de källor där den offentliggör officiell information. Där ska det anges att ett bristande 
administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har konstaterats för den berörda produkten på 
grundval av objektiva uppgifter. 

Artikel 38 

Hantering av administrativa fel 

Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen 
av bestämmelserna i protokollet till detta avtal om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för ad
ministrativt samarbete, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa 
konsekvenser begära att handelskommittén undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på 
situationen. 

Artikel 39 

Avtal med andra länder 

1. Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för 
gränstrafik, förutsatt att dessa inte är oförenliga med de handelsordningar som fastställs i avtalet. 

2. Parterna ska samråda i handelskommittén om avtal om upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ord
ningar för gränstrafik och, på begäran, även om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande 
till tredje land. Samråden ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till Europeiska unionen så att EU-partens 
och Ukrainas gemensamma intressen enligt detta avtal beaktas. 

KAPITEL 2 

Handelspolitiska skyddsåtgärder 

A v s n i t t 1 

A l l m ä n n a s k y d d s å t g ä r d e r 

Artikel 40 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder i 
bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om skyddsåtgärder). EU-parten behåller sina rättigheter och skyldigheter 
enligt artikel 5 i avtalet om jordbruk i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet), med undantag för handel 
med jordbruksprodukter som omfattas av förmånsbehandling enligt det här avtalet. 

2. De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i 
avdelning IV i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.
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Artikel 41 

Öppenhet 

1. Den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning ska underrätta den andra parten om detta genom att sända en 
officiell underrättelse till den andra parten, om denne har ett väsentligt ekonomiskt intresse. 

2. Vid tillämpning av denna artikel ska en part anses ha ett väsentligt ekonomiskt intresse om den tillhör de fem 
största leverantörerna av den importerade produkten under den senaste treårsperioden, mätt i absolut volym eller värde. 

3. Trots vad som sägs i artikel 40 i detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 i avtalet om 
skyddsåtgärder ska den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning och avser att tillämpa skyddsåtgärder, på begäran 
av den andra parten, omedelbart lämna en särskild skriftlig underrättelse med alla relevanta upplysningar som lett till att 
skyddsåtgärdsundersökningen inleds och att skyddsåtgärderna tillämpas inbegripet, om relevant, de preliminära och 
slutgiltiga undersökningsresultaten samt ett erbjudande om möjlighet till samråd. 

Artikel 42 

Tillämpning av åtgärder 

1. Om parterna inför skyddsåtgärder ska de sträva efter att införa dem på ett sådant sätt som minst påverkar deras 
bilaterala handel. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel gäller att om en part anser att de rättsliga kraven för införande av 
definitiva skyddsåtgärder är uppfyllda, ska den part som avser att tillämpa sådana åtgärder underrätta den andra parten 
och ge möjlighet att hålla bilaterala samråd. Om ingen tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter under
rättelsen får den importerande parten anta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. 

Artikel 43 

Utvecklingsland 

I den mån Ukraina kan betraktas som ett utvecklingsland ( 1 ) vid tillämpningen av artikel 9 i avtalet om skyddsåtgärder, 
kommer landet inte att omfattas av skyddsåtgärder från EU-partens sida, så länge som villkoren i artikel 9 i avtalet om 
skyddsåtgärder är uppfyllda. 

A v s n i t t 2 

S k y d d s å t g ä r d e r b e t r ä f f a n d e p e r s o n b i l a r 

Artikel 44 

Skyddsåtgärder beträffande personbilar 

1. Ukraina får tillämpa en skyddsåtgärd i form av högre importtullar på personbilar med ursprung ( 2 ) i EU-parten med 
tulltaxenummer 8703 (nedan kallad produkten), enligt definitionen i artikel 45 i detta avtal, i enlighet med bestämmelserna 
i detta avsnitt om vart och ett av följande villkor är uppfyllda: 

a) Produkten importeras till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal till Ukrainas territorium i 
sådana ökade mängder, i absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produktionen och under sådana omstän
digheter att det vållar allvarlig skada för inhemska producenter av en likadan produkt,
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( 1 ) Vid tillämpning av denna artikel ska vid definitionen av utvecklingsland de förteckningar som utfärdas av internationella organisa
tioner som Världsbanken, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (nedan kallad OECD) eller Internationella 
valutafonden (nedan kallad IMF) osv. beaktas. 

( 2 ) Enligt definitionen av ursprung i protokoll I till detta avtal om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för 
administrativt samarbete.



b) den sammanlagda importvolymen (i antal enheter) ( 1 ) av produkten ett givet år överskrider det gränsvärde som anges i 
tidsplanen i bilaga II till detta avtal, och 

c) den sammanlagda volymen för import av produkten till Ukraina (i antal enheter) ( 2 ) under den senaste tolvmånaders
period som avslutas tidigast den nästsista månaden innan Ukraina inbjuder EU-parten till samråd i enlighet med punkt 
5 i denna artikel, överskrider den tröskelnivå som anges i Ukrainas tidsplan i bilaga II för alla nyregistreringar ( 3 ) av 
personbilar i Ukraina för samma period. 

2. Tullen enligt punkt 1 i denna artikel får inte överskrida den lägsta av följande tullsatser: den gällande MGN- 
tullsatsen, den MGN-tullsats som tillämpades dagen omedelbart före den dag då detta avtal träder i kraft eller den tullsats 
som anges i Ukrainas tidsplan i bilaga II till detta avtal. Tullen får endast tillämpas under resten av det året i enlighet med 
bilaga II till detta avtal. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska de tullar som Ukraina tillämpar enligt punkt 1 i 
denna artikel fastställas i enlighet med tidsplanen i bilaga II till detta avtal. 

4. Eventuella leveranser av produkten i fråga som var på väg i enlighet med ett kontrakt som trätt i kraft före 
påförandet av tilläggstullen enligt punkterna 1–3 i denna artikel ska undantas från en sådan tilläggstull. Sådana leveranser 
ska dock inräknas i importvolymen för produkten i fråga under det nästkommande året så att villkoren enligt punkt 1 i 
denna artikel för det året kan uppfyllas. 

5. Ukraina ska vidta varje skyddsåtgärd på ett öppet sätt. I detta syfte ska Ukraina så snart som möjligt skriftligen 
underrätta EU-parten om sin avsikt att vidta en sådan åtgärd och tillhandahålla alla relevanta uppgifter, bland annat 
importvolymen (antal enheter) för produkten, den totala importvolymen (i antal enheter) för personbilar av samtliga 
ursprung samt nyregistreringar av personbilar i Ukraina under den period som avses i punkt 1 i denna artikel. Ukraina 
ska bjuda in EU-parten till samråd i så god tid i förväg innan åtgärden vidtas som det är praktiskt möjligt för att diskutera 
dessa upplysningar. Ingen åtgärd får antas under de 30 dagar som följer inbjudan till samråd. 

6. Ukraina får enbart vidta en skyddsåtgärd efter en undersökning utförd av dess behöriga myndigheter i enlighet med 
artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om skyddsåtgärder, och i detta syfte införlivas artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om 
skyddsåtgärder i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del av det. Av en sådan undersökning måste framgå 
att produkten till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal importeras till Ukrainas territorium i 
sådana ökade mängder, i absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produktionen och under sådana omständigheter 
att det vållar allvarlig skada för inhemska producenter av en likadan produkt. 

7. Ukraina ska omedelbart skriftligen underrätta EU-parten om inledandet av en sådan undersökning som avses i 
punkt 6 i denna artikel. 

8. Vid en sådan undersökning ska Ukraina uppfylla kraven i artikel 4.2 a och b i avtalet om skyddsåtgärder, och i detta 
syfte införlivas artikel 4.2 a och b i avtalet om skyddsåtgärder i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del 
av det. 

9. De relevanta faktorerna för fastställande av skada enligt artikel 4.2 a i avtalet om skyddsåtgärder ska bedömas under 
minst tre på varandra följande tolvmånadersperioder, dvs. under totalt minst tre år.
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( 1 ) Enligt ukrainsk statistik över import av personbilar med ursprung i EU-parten (i antal enheter) med tulltaxenummer 8703. Ukraina 
ska styrka de statistiska uppgifterna genom att göra de varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer tillgängliga som utfärdats enligt 
förfarandet i avdelning V i protokoll I om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete. 

( 2 ) Enligt ukrainsk statistik över import av personbilar med ursprung i EU-parten (i antal enheter) med tulltaxenummer 8703. Ukraina 
ska styrka de statistiska uppgifterna genom att göra de varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer tillgängliga som utfärdats enligt 
förfarandet i avdelning V i protokoll I om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete. 

( 3 ) Officiell statistik för alla nyregistreringar av personbilar i Ukraina från Ukrainas statliga bilinspektion.



10. Vid undersökningen ska dessutom alla övriga kända faktorer bedömas, utöver den ökade förmånsimporten enligt 
detta avtal, som samtidigt kan vålla den inhemska industrin skada. Ökad import av en produkt med ursprung i EU-parten 
ska inte anses vara resultatet av avskaffandet eller sänkningen av en tull, om importen av samma produkt av annat 
ursprung har ökat i jämförbar utsträckning. 

11. Ukraina ska skriftligen underrätta EU-parten och alla andra berörda parter om resultaten och de motiverade 
slutsatserna av undersökningen i god tid före det samråd som avses i punkt 5 i denna artikel så att uppgifterna från 
undersökningen kan granskas och synpunkter på de föreslagna åtgärderna utbytas under samråden. 

12. Ukraina ska säkerställa att de statistiska uppgifterna om personbilar som används som bevis för sådana åtgärder är 
tillförlitliga och korrekta och snabbt görs allmänt tillgängliga. Ukraina ska utan dröjsmål tillhandahålla månatlig statistisk 
om importvolymen (i antal enheter) för produkten, den totala importvolymen (i antal enheter) för personbilar av samtliga 
ursprung samt nyregistreringar av personbilar i Ukraina. 

13. Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel ska bestämmelserna i punkt 1 a samt punkterna 6–11 i denna artikel 
inte gälla under övergångsperioden. 

14. Ukraina får inte vidta skyddsåtgärder enligt detta avsnitt under år ett. Ukraina får inte vidta eller bibehålla några 
säkerhetsåtgärder enligt detta avsnitt eller fortsätta undersökningar i detta syfte efter år 15. 

15. Genomförandet och tillämpningen av denna artikel kan tas upp för diskussioner och översyn i handelskommittén. 

Artikel 45 

Definitioner 

I detta avsnitt och i bilaga II till detta avtal gäller följande definitioner: 

1. produkten: endast personbilar med ursprung i EU-parten och som omfattas av tulltaxenummer 8703 i enlighet med 
de ursprungsregler som fastställs i protokoll I till detta avtal om definition av begreppet ursprungsprodukter och om 
metoder för administrativt samarbete. 

2. allvarlig skada: allvarlig skada i den mening som avses i artikel 4.1 a i avtalet om skyddsåtgärder. I detta syfte 
införlivas artikel 4.1 a i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del av det. 

3. likadan produkt: en produkt som är identisk med, dvs. i alla avseenden likadan som, den berörda produkten, eller, om 
en sådan produkt inte finns, en annan produkt som har egenskaper som nära påminner om den berörda produktens 
egenskaper, även om den inte i alla avseenden är likadan. 

4. övergångsperiod: den tioårsperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft. Övergångsperioden ska förlängas 
med ytterligare tre år om Ukraina före utgången av år tio har lämnat in en motiverad begäran till den handels
kommitté som avses i artikel 465 och handelskommittén har diskuterat den. 

5. år ett: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft. 

6. år två: den tolvmånadersperiod som inleds den första årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

7. år tre: den tolvmånadersperiod som inleds den andra årsdagen av detta avtals ikraftträdande.
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8. år fyra: den tolvmånadersperiod som inleds den tredje årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

9. år fem: den tolvmånadersperiod som inleds den fjärde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

10. år sex: den tolvmånadersperiod som inleds den femte årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

11. år sju: den tolvmånadersperiod som inleds den sjätte årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

12. år åtta: den tolvmånadersperiod som inleds den sjunde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

13. år nio: den tolvmånadersperiod som inleds den åttonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

14. år tio: den tolvmånadersperiod som inleds den nionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

15. år elva: den tolvmånadersperiod som inleds den tionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

16. år tolv: den tolvmånadersperiod som inleds den elfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

17. år tretton: den tolvmånadersperiod som inleds den tolfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

18. år fjorton: den tolvmånadersperiod som inleds den trettonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

19. år femton: den tolvmånadersperiod som inleds den fjortonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

A v s n i t t 3 

I c k e - k u m u l a t i o n 

Artikel 45a 

Icke-kumulation 

Ingen av parterna får på samma produkt samtidigt tillämpa 

a) en skyddsåtgärd enligt avsnitt 2 (Skyddsåtgärder beträffande personbilar) i detta kapitel, och 

b) en åtgärd enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder. 

A v s n i t t 4 

A n t i d u m p n i n g s - o c h u t j ä m n i n g s å t g ä r d e r 

Artikel 46 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, avtalet om tillämpning av artikel VI 
i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat antidumpningsavtalet) och avtalet om subventioner och utjämnings
åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat subventionsavtalet).
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2. De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i 
avdelning IV i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt. 

Artikel 47 

Öppenhet 

1. Parterna är överens om att antidumpnings- och utjämningstullar bör användas i full överensstämmelse med kraven i 
antidumpningsavtalet respektive subventionsavtalet och bygga på ett rättvist och öppet system. 

2. Efter det att en parts behöriga myndigheter har tagit emot en väl underbyggdantidumpningsansökan beträffande 
import från den andra parten, ska parten senast 15 dagar innan den inleder en undersökning skriftligen underrätta den 
andra parten om mottagandet av begäran. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i antidumpningsavtalet och 12.4 i subventionsavtalet ska parterna 
omedelbart efter ett eventuellt införande av provisoriska åtgärder och före det slutgiltiga avgörandet säkerställa en 
fullständig och ändamålsenlig redogörelse för alla de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund 
för beslutet att vidta åtgärder. Redogörelserna ska göras skriftligen, och berörda parter ska ges tillräcklig tid att lämna 
synpunkter. Efter det slutliga meddelandet av uppgifter ska berörda parter ges åtminstone tio dagar för att lämna sina 
synpunkter. 

4. Förutsatt att detta inte onödigtvis försenar genomförandet av undersökningen och i enlighet med partens inhemska 
lagstiftning för undersökningsförfaranden ska varje berörd part ges möjlighet att höras, så att de kan lämna synpunkter 
under antidumpnings- och antisubventionsundersökningar. 

Artikel 48 

Beaktande av allmänintresset 

En part får inte vidta antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i de fall där man, utifrån de uppgifter som erhållits under 
undersökningens gång, kan dra en klar slutsats att det inte ligger i allmänintresset att vidta sådana åtgärder. Allmän
intresset ska fastställas på grundval av en samlad bedömning av alla berörda parters intressen, däribland t.ex. den 
inhemska industrins, användarnas, konsumenternas och importörernas intressen i den mån de har lämnat in relevanta 
uppgifter till de undersökande myndigheterna. 

Artikel 49 

Regel om lägsta tull 

Om en part beslutar att införa en preliminär eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull, får storleken på denna 
tull inte överstiga dumpningsmarginalen eller de utjämningsbara subventionerna, men den bör vara lägre än marginalen 
om en sådan lägre tull är tillräcklig för att avhjälpa skadan för den inhemska industrin. 

Artikel 50 

Tillämpning av åtgärder och översyner 

1. Parterna får vidta preliminära antidumpnings- eller utjämningsåtgärder endast om det preliminärt har fastställts att 
det förekommit dumpning eller subventioner som vållat den inhemska industrin skada. 

2. Parterna ska innan de inför en slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull undersöka möjligheten till konstruktiva 
lösningar, med vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Utan att det påverkar tillämp
ningen av relevanta bestämmelser i varje parts inhemska lagstiftning bör parterna prioritera prisåtaganden, i den mån de 
har tagit emot tillfredsställande erbjudanden från exportörer och godtagandet av dessa erbjudanden anses genomförbart i 
praktiken.
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3. Efter att ha mottagit en välgrundad begäran om översyn av gällande antidumpnings- eller utjämningsåtgärder från 
en exportör ska den part som införde åtgärden snabbt och objektivt granska en sådan begäran och underrätta exportören 
om resultaten av granskningen så snart som möjligt. 

A v s n i t t 5 

S a m r å d 

Artikel 50a 

Samråd 

1. En part ska erbjuda den andra parten, på dennes begäran, möjligheter till samråd om särskilda frågor som kan 
uppstå avseende tillämpningen av handelspolitiska åtgärder. Dessa frågor kan gälla, men är inte begränsade till, den metod 
som använts för att beräkna dumpningsmarginaler, däribland olika justeringar, användningen av statistik, utvecklingen för 
importen, fastställande av skada och tillämpningen av regeln om lägsta tull. 

2. Samråden ska äga rum så snart som möjligt och som regel inom 21 dagar efter begäran. 

3. Samråd enligt detta avsnitt ska hållas utan att det påverkar tillämpningen av och i full överensstämmelse med 
artiklarna 41 och 47 i detta avtal. 

A v s n i t t 6 

I n s t i t u t i o n e l l a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 51 

Dialog om handelspolitiska åtgärder 

1. Parterna har enats om att inrätta en dialog om handelspolitiska åtgärder på expertnivå som ett forum för samarbete 
i frågor som rör handelspolitiska åtgärder. 

2. Dialogen om handelspolitiska åtgärder ska föras i syfte att 

a) öka en parts kunskap om och förståelse av den andra partens lagar, politik och praxis när det gäller handelspolitiska 
åtgärder, 

b) granska genomförandet av detta kapitel, 

c) förbättra samarbetet mellan parternas myndigheter med ansvar för frågor som rör handelspolitiska åtgärder, 

d) diskutera utvecklingen på området handelsskydd, 

e) samarbeta i alla andra frågor som rör handelspolitiska åtgärder. 

3. Mötena om dialogen om handelspolitiska åtgärder ska hållas ad hoc på begäran av någon av parterna. Dagordningen 
för varje dialogmöte ska parterna gemensamt fastställa i förväg. 

A v s n i t t 7 

T v i s t l ö s n i n g 

Artikel 52 

Bestämmelser om tvistlösning 

Kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal ska inte tillämpas på avsnitten 1, 4, 5, 6 och 7.
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KAPITEL 3 

Tekniska handelshinder 

Artikel 53 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. Detta kapitel gäller för utarbetande, fastställande och tillämpning av tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse enligt definitionerna i avtalet om tekniska handelshinder i bilaga 1A till WTO-avtalet 
(nedan kallat TBT-avtalet), som kan påverka varuhandeln mellan parterna. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel gäller detta kapitel inte för sanitära och fytosanitära åtgärder enligt 
definitionerna i bilaga A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet 
(nedan kallat SPS-avtalet), eller för inköpsspecifikationer som utarbetats av offentliga myndigheter för dessa myndigheters 
produktions- eller förbrukningskrav. 

3. I detta kapitel ska definitionerna i bilaga I till TBT-avtalet gälla. 

Artikel 54 

Bekräftelse av avtalet om tekniska handelshinder 

Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter gentemot varandra enligt TBT-avtalet, som härmed införlivas 
i detta avtal och utgör en integrerad del av det. 

Artikel 55 

Tekniskt samarbete 

1. Parterna ska stärka sitt samarbete på området för tekniska föreskrifter, standarder, metrologi, marknadsövervakning 
samt förfaranden för ackreditering och bedömning av överensstämmelse i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen av sina 
respektive system och underlätta tillträdet till sina respektive marknader. De kan i detta syfte inleda dialoger om reglering 
på såväl övergripande som sektorsspecifik nivå. 

2. I sitt samarbete ska parterna sträva efter att fastställa, utveckla och främja handelsunderlättande initiativ som kan 
omfatta, men inte är begränsade till, att 

a) stärka regleringssamarbetet genom bl.a. utbyte av information, erfarenheter och data, vetenskapligt och tekniskt 
samarbete i syfte att förbättra kvaliteten på deras tekniska föreskrifter, standarder, provning, marknadsövervakning, 
certifiering och ackreditering och utnyttja regleringsresurserna på ett effektivt sätt, 

b) främja och uppmuntra samarbete mellan deras respektive offentliga eller privata organ som ansvarar för metrologi, 
standardisering, provning, marknadsövervakning, certifiering och ackreditering, 

c) främja uppbyggande av högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av över
ensstämmelse och systemet för marknadsövervakning i Ukraina, 

d) främja Ukrainas deltagande i verksamheten inom relevanta europeiska organisationer, 

e) sträva efter att finna lösningar på eventuella handelshinder som uppstår, 

f) samordna deras ståndpunkter när det gäller internationell handel och reglerande organisationer som WTO och FN:s 
ekonomiska kommission för Europa (nedan kallad Unece).
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Artikel 56 

Tillnärmning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse 

1. Ukraina ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med EU:s tekniska föreskrifter och 
med EU:s förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt med 
systemet för marknadsövervakning, och förbinda sig att följa de principer och den praxis som fastställs i relevanta 
EU-beslut och EU-förordningar ( 1 ). 

2. I syfte att uppnå de mål som fastställs i punkt 1 ska Ukraina, i överensstämmelse med tidsplanen i bilaga III till 
detta avtal, 

i) införliva relevanta delar av EU:s regelverk i sin lagstiftning, 

ii) genomföra de administrativa och institutionella reformer som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och avtalet 
om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (nedan kallat ACAA-avtal) enligt artikel 57 
i detta avtal, 

iii) se till att ha ett sådant effektivt och öppet administrativt system som krävs för genomförandet av detta kapitel. 

3. Parterna ska fastställa tidsplanen i bilaga III till detta avtal och följa denna. 

4. Efter detta avtals ikraftträdande ska Ukraina en gång om året rapportera de åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna artikel till EU-parten. Om åtgärder som förtecknas i tidsplanen i bilaga III till detta avtal inte har genomförts inom 
den tillämpliga tidsfristen ska Ukraina lägga fram en ny tidsplan för slutförandet av dessa åtgärder. 

5. Ukraina ska avstå från att ändra den övergripande och sektorsspecifika lagstiftning som förtecknas i bilaga III till 
detta avtal, utom för att successivt anpassa sådan lagstiftning till motsvarande bestämmelser i EU:s regelverk, och upp
rätthålla denna anpassning. 

6. Ukraina ska också anmäla alla sådana ändringar av den nationella lagstiftningen till EU-parten. 

7. Ukraina ska sörja för att dess behöriga nationella organ deltar fullt ut i europeiska och internationella organisationer 
för standardisering, legal och grundläggande metrologi samt bedömning av överensstämmelse, däribland ackreditering, i 
enlighet med sina respektive verksamhetsområden och den form av medlemskap som är tillgänglig för dem. 

8. Ukraina ska successivt införliva de europeiska standarderna (EN) som nationella standarder, däribland de harmoni
serade europeiska standarderna, vars frivilliga användning förutsätts överensstämma med den lagstiftning som förtecknas i 
bilaga III till detta avtal. Samtidigt med införlivandet ska Ukraina dra tillbaka motstridiga nationella standarder, inklusive 
landets tillämpning av mellanstatliga standarder (GOST/ГОСТ), som utvecklats före 1992. Ukraina ska dessutom successivt 
uppfylla de övriga villkoren för medlemskap, i enlighet med de tillämpliga kraven för fullvärdiga medlemmar i de 
europeiska standardiseringsorganisationerna. 

Artikel 57 

Avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter 

1. Parterna är eniga om att till detta avtal foga ett ACAA-avtal i form av ett protokoll som omfattar en eller flera av de 
sektorer som förtecknas i bilaga III till detta avtal, så snart parterna har enats om att Ukrainas relevanta sektorsspecifika 
och övergripande lagstiftning, liksom dess institutioner och standarder, är helt anpassade till EU-lagstiftningen. 

2. I ACAA-avtalet ska föreskrivas att handeln mellan parterna med varor inom de sektorer som omfattas av avtalet ska 
ske på samma villkor som gäller för handeln med sådana varor mellan Europeiska unionens medlemsstater.
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3. Efter en kontroll som görs av EU-parten och enighet om graden av anpassning av relevant ukrainsk teknisk 
lagstiftning, standarder och infrastruktur ska ACAA-avtalet fogas till det här avtalet som ett protokoll genom en över
enskommelse mellan parterna i enlighet med förfarandet för ändring av det här avtalet, och omfatta sådana sektorer i 
förteckningen i bilaga III till detta avtal som kan betraktas som anpassade. Avsikten är att ACAA-avtalet till slut ska ha 
utvidgats till samtliga sektorer som förtecknas i bilaga III till detta avtal i enlighet med ovannämnda förfarande. 

4. När samtliga sektorer i förteckningen omfattas av ACAA-avtalet ska parterna genom ömsesidig överenskommelse 
mellan parterna i enlighet med förfarandet för ändring av detta avtal åta sig att överväga att utvidga dess räckvidd till att 
omfatta andra industrisektorer. 

5. Fram till dess att en produkt omfattas av ACAA-avtalet ska den omfattas av parternas relevanta lagstiftning, med 
beaktande av bestämmelserna i TBT-avtalet. 

Artikel 58 

Märkning och etikettering 

1. Utan att det påverkar artiklarna 56 och 57 i detta avtal bekräftar parterna principerna i artikel 2.2 i TBT-avtalet 
avseende tekniska föreskrifter för etiketterings- eller märkningskrav, enligt vilka sådana krav inte får utarbetas, fastställas 
eller tillämpas med avsikt eller med verkan att skapa onödiga hinder för den internationella handeln. Därför får sådana 
etiketterings- eller märkningskrav inte vara mer handelsbegränsande än vad som är nödvändigt för att uppfylla ett legitimt 
mål med hänsyn till de risker som skulle uppstå om målet inte uppnås. 

2. Parterna är i synnerhet överens om följande i fråga om obligatorisk märkning eller etikettering: 

a) Parterna ska sträva efter att minimera sina krav på annan märkning eller etikettering, utom när det krävs för antagande 
av EU:s regelverk på detta område och för märkning och etikettering för skydd av hälsa, säkerhet eller miljö, eller av 
andra rimliga samhällspolitiska skäl. 

b) Parterna får specificera etiketternas eller märkningens form, men får inte kräva godkännande, registrering eller certi
fiering av etiketter. 

c) Parterna behåller rätten att kräva att uppgifterna på etiketterna eller märkningen ska vara på ett angivet språk. 

KAPITEL 4 

Sanitära och fytosanitära åtgärder 

Artikel 59 

Mål 

1. Syftet med detta kapitel är att underlätta handeln mellan parterna med råvaror som omfattas av sanitära och 
fytosanitära åtgärder, och samtidigt skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa genom att 

a) säkerställa fullständig öppenhet när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel, 

b) tillnärma Ukrainas lagstiftning till EU:s lagstiftning, 

c) erkänna djurhälso- och växtskyddsstatusen hos de respektive parterna och tillämpa principen om regionalisering, 

d) upprätta en mekanism för erkännande av likvärdighet av sanitära och fytosanitära åtgärder som bibehålls av en part, 

e) fortsätta arbetet med att genomföra principerna i SPS-avtalet, 

f) upprätta mekanismer och förfaranden för att underlätta handeln, och 

g) förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder.
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2. Detta kapitel syftar även till att parterna ska nå fram till en gemensam uppfattning om djurskyddskrav. 

Artikel 60 

Multilaterala skyldigheter 

Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt SPS-avtalet. 

Artikel 61 

Tillämpningsområde 

Detta kapitel ska gälla för alla sanitära och fytosanitära åtgärder som en part vidtar och som direkt eller indirekt kan 
påverka handeln mellan parterna, inbegripet de åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal. 

Artikel 62 

Definitioner 

I detta kapitel gäller följande definitioner: 

1. sanitära åtgärder eller fytosanitära åtgärder: åtgärder enligt definitionen i punkt 1 i bilaga A i SPS-avtalet och som 
omfattas av detta kapitel. 

2. djur: marklevande och vattenlevande djur enligt definitionerna i Terrestrial Animal Health Code eller Aquatic Animal 
Health Code som upprättats av Världsorganisationen för djurhälsa (nedan kallad OIE). 

3. animaliska produkter: produkter av animaliskt ursprung inbegripet produkter från vattenlevande djur, enligt definitio
nerna i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och Aquatic Animal Health Code. 

4. animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel: animaliska produkter som förtecknas i bilaga IV-A 
del 2 (II) till detta avtal. 

5. växter: levande växter och specificerade levande växtdelar, inklusive fröer, 

a) frukt, i botanisk mening, dock inte konserverad genom djupfrysning, 

b) grönsaker - dock inte konserverade genom djupfrysning, 

c) knölar, stamknölar, rotknölar, jordstammar, 

d) snittblommor, 

e) grenar med bladverk, 

f) avskurna träd med bladverk, 

g) vävnadskulturer av växter, 

h) blad, bladverk, 

i) levande pollen, och 

j) okuleringsris, sticklingar, ympris. 

6. växtprodukter: produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är 
växter enligt bilaga IV-A del 3 till detta avtal.
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7. frön: frön i botanisk mening avsedda för plantering. 

8. skadegörare: varje art, underart eller biotyp av växt, djur eller patogen smittkälla som kan vara skadlig för växter eller 
växtprodukter. 

9. skyddad zon: för EU-partens vidkommande en zon i den mening som avses i artikel 2.1 h i rådets direktiv 2000/29 av 
den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och 
mot att de sprids inom gemenskapen (nedan kallat direktiv 2000/29(EG) eller i sådana bestämmelser som ersätter 
detta. 

10. djursjukdom: en kliniskt eller patologiskt konstaterad infektion hos ett djur. 

11. sjukdomar inom vattenbruk: en klinisk eller icke-klinisk infektion med en eller flera av de etiologiska smittämnen som 
anges i OIE:s Aquatic Animal Health Code. 

12. infektion hos djur: den situation där ett djur är värd för ett smittämne med eller utan kliniska eller patologiska belägg 
för en infektion. 

13. djurskyddskrav: krav för djurskydd som utvecklas och tillämpas av parterna och, i tillämpliga fall, i överensstämmelse 
med OIE:s normer och som omfattas av det här avtalets tillämpningsområde. 

14. skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå: skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå enligt definitionen i punkt 5 i bilaga A 
till SPS-avtalet. 

15. region: vad djurhälsa beträffar, zon eller region enligt definitionen i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och för 
vattenbruk enligt definitionen i OIE:s International Aquatic and Animal Health Code och med den tolkningen när det 
gäller EU-partens territorium, att EU-parten ska erkännas som en enhet. 

16. skadegörarfritt område: ett område som konstaterats vara fritt från en särskild skadegörare på grundval av vetenskapliga 
belägg och där, i tillämpliga fall, detta tillstånd upprätthålls officiellt. 

17. regionalisering: begreppet regionalisering som det beskrivs i artikel 6 i SPS-avtalet. 

18. sändning: en mängd animaliska produkter av samma typ, som omfattas av samma intyg eller dokument, transporteras 
med samma transportmedel, avsänds av en enda avsändare och har sitt ursprung i samma exporterande land eller 
samma del av ett sådant land. En sändning kan bestå av ett eller flera partier. 

19. sändning av växter eller växtprodukter: en mängd växter, växtprodukter och/eller andra artiklar som flyttas från ett land 
till ett annat och som, när ett sådant är nödvändigt, omfattas av ett enda sundhetsintyg (en sändning får bestå av en 
eller flera varor eller partier). 

20. parti: ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung 
och utgör en del av en sändning. 

21. likvärdighet vid handel (nedan kallad likvärdighet): den situation då den importerande parten ska acceptera den expor
terande partens sanitära eller fytosanitära åtgärder som likvärdiga, även om dessa åtgärder skiljer sig från dess egna, 
om den exporterande parten objektivt kan visa för den importerande parten att dess åtgärder når upp till den 
importerande medlemmens skäliga sanitära eller fytosanitära skyddsnivå. 

22. sektor: produktions- eller handelsstruktur för en produkt eller en kategori av produkter i en av parterna. 

23. delsektor: en väldefinierad och kontrollerad del av en sektor.
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24. varor: djur och växter eller kategorier av sådana, eller specifika produkter och andra föremål som förflyttas i handels
syfte eller i andra syften, inbegripet de som avses i punkterna 2–7. 

25. särskilt importtillstånd: ett formellt förhandstillstånd av en behörig myndighet i den importerande parten utställt till en 
enskild importör som ett villkor för import av en enstaka sändning eller flera sändningar av en vara från den 
exporterande parten inom ramen för detta avtal. 

26. arbetsdagar: veckodagar utom söndagar, lördagar och allmänna helgdagar i någon av parterna. 

27. inspektion: undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden 
av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd. 

28. växtskyddskontroll: officiell okulär undersökning av växter, växtprodukter eller andra reglerade föremål för att fastställa 
eventuell förekomst av skadegörare och/eller fastställa överensstämmelse med de fytosanitära bestämmelserna. 

29. kontroll: kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag. 

Artikel 63 

Behöriga myndigheter 

Parterna ska underrätta varandra om struktur, organisation och uppdelning av befogenheter mellan sina behöriga 
myndigheter vid det första mötet i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-under
kommittén) som avses i artikel 74. Parterna ska underrätta varandra om varje ändring som gäller dessa behöriga myn
digheter, inbegripet kontaktpunkter. 

Artikel 64 

Tillnärmning av regelverket 

1. Ukraina ska närma sin lagstiftning på det sanitära och fytosanitära området samt sin djurskyddslagstiftning till EU- 
lagstiftningen i enlighet med bilaga V till detta avtal. 

2. Parterna ska samarbete i fråga om tillnärmning av lagstiftningen och kapacitetsuppbyggnad. 

3. SPS-underkommittén ska regelbundet övervaka genomförandet av tillnärmningsprocessen, enligt bilaga V till detta 
avtal, i syfte att tillhandahålla nödvändiga rekommendationer om tillnärmningsåtgärder. 

4. Senast tre månader efter detta avtals ikraftträdande ska Ukraina till SPS-underkommittén lämna in en övergripande 
strategi för genomförandet av detta kapitel, med en uppdelning i prioriterade områden med anknytning till åtgärder, 
enligt bilagorna IV-A, IV-B och IV-C till detta avtal, som underlättar handeln med en viss vara eller varugrupp. Strategin 
ska fungera som referensdokument för genomförandet av detta kapitel och ska bifogas bilaga V till detta avtal ( 1 ). 

Artikel 65 

Erkännande i handelssyfte av djurhälso- och skadegörarstatus och regionala villkor 

A. Erkännande av status för djursjukdomar, infektioner hos djur eller skadegörare 

1. I fråga om djursjukdomar och infektioner hos djur (inbegripet zoonoser) ska följande gälla: 

a) Den importerande parten ska i handelssyfte erkänna djurhälsostatusen hos den exporterande parten eller dess regioner 
som den konstateras av den exporterande parten i enlighet med del A i bilaga VII till detta avtal, när det gäller de 
djursjukdomar som anges i bilaga VI-A till detta avtal.
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b) När en part anser att den har en speciell status för en särskild djursjukdom på sitt territorium eller i en region som 
avviker från dem som förtecknas i bilaga IV-A till detta avtal, kan denna part begära erkännande av denna status enligt 
de kriterier som anges i del C i bilaga VII till detta avtal. Den importerande parten får begära garantier vad beträffar 
import av levande djur och animaliska produkter som står i överensstämmelse med den status parterna kommit 
överens om. 

c) Statusen för territorier eller regioner eller statusen i en sektor eller delsektor i parterna vad beträffar prevalens eller 
incidens av en annan djursjukdom än de som förtecknas i bilaga IV-A till detta avtal, eller infektioner hos djur, 
och/eller därmed sammanhängande risk, beroende på vad som är tillämpligt, som den definieras av OIE, erkänns av 
parterna som grundval för handeln dem emellan. Den importerande parten kan vid import av levande djur eller 
animaliska produkter begära garantier som är avpassade till den definierade statusen enligt OIE:s rekommendationer, 
beroende på vad som är lämpligt. 

d) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 67, 69 och 73 i detta avtal och om inte den importerande parten 
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller samråd och/eller kontroll, ska varje part utan 
onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt leden a, b 
och c i denna punkt. 

2. I fråga om skadegörare ska följande gälla: 

a) Parterna ska i handelssyfte erkänna varandras status när det gäller de skadegörare som anges i bilaga VI-B till detta 
avtal. 

b) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 67, 69 och 73 i detta avtal och om inte den importerande parten 
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller samråd och/eller kontroll, ska varje part utan 
onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt led a i 
denna punkt. 

B. Erkännande av regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden och skyddade zoner 

3. Parterna erkänner begreppet regionalisering och skadegörarfria områden enligt FAO/den internationella växtskydds
konventionen från 1997 och FAO:s internationella standarder för fytosanitära åtgärder, liksom begreppet skyddade zoner 
enligt direktiv 2000/29/EG, och är överens om att tillämpa dessa i handeln sig emellan. 

4. Parterna är överens om att beslut om regionalisering för de djur- och fisksjukdomar som förtecknas i bilaga IV-A 
och för de skadegörare som förtecknas i bilaga VI-B till detta avtal ska fattas enligt bestämmelserna i delarna A och B i 
bilaga VII till detta avtal. 

5. a) Vad beträffar djursjukdomar och i enlighet med artikel 67 till detta avtal ska den exporterande part som söker 
erkännande av sitt beslut om regionalisering hos den importerande parten anmäla sina åtgärder med fullständiga 
förklaringar och underlag vad gäller bedömningar och beslut. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i 
detta avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar eller 
samråd och/eller kontroll inom 15 arbetsdagar efter det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet om 
regionalisering anses godtaget. 

b) De samråd som avses i led a i denna punkt ska äga rum enligt artikel 68.3 i detta avtal. Den importerande parten 
ska bedöma tilläggsupplysningarna inom 15 arbetsdagar från det att de mottagits. Den kontroll som avses i a ska 
utföras enligt artikel 71 i detta avtal och inom 25 arbetsdagar från det att begäran om kontroll mottagits. 

6. a) Vad skadegörare beträffar ska varje part försäkra sig om att det vid handel med växter, växtprodukter och andra 
föremål tas hänsyn, beroende på vad som är lämpligt, till statusen för skadegörare i ett område som erkänns som 
en skyddad zon eller som ett skadegörarfritt område av den andra parten. Den part som söker erkännande av ett 
skadegörarfritt område hos den andra parten ska anmäla sina åtgärder och, på begäran, tillhandahålla fullständiga 
förklaringar och underlag för upprättandet och bibehållandet av detta, med ledning av relevanta internationella 
standarder för fytosanitära åtgärder som parterna bedömer lämpliga. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 73 i detta avtal och om inte en importerande part reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplys
ningar eller samråd och/eller kontroll inom tre månader efter det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet 
om regionalisering avseende ett skadegörarfritt område anses godtaget.
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b) De samråd som avses i led a ska äga rum enligt artikel 68.3 i detta avtal. Den importerande parten ska bedöma 
tilläggsupplysningarna inom tre månader från det att de mottagits. Den kontroll som avses i led a ska utföras 
enligt artikel 71 i detta avtal och inom tolv månader från det att begäran om kontroll mottagits, under 
hänsynstagande till skadegörarens biologi och den berörda grödan. 

7. När de förfaranden som beskrivs i punkterna 4–6 slutförts och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73 i 
detta avtal ska varje part utan onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för 
att handel ska kunna drivas på denna grund. 

C. Delområdesindelning 

Parterna förbinder sig att fortsätta diskussionerna i syfte att genomföra den princip om delområdesindelning som avses i 
bilaga XIV till detta avtal. 

Artikel 66 

Fastställande av likvärdighet 

1. Likvärdighet kan erkännas med avseende på 

a) en enstaka åtgärd, eller 

b) en grupp åtgärder, eller 

c) ett system som tillämpas på en sektor, en delsektor, en vara eller en varugrupp. 

2. När likvärdighet fastställs ska parterna följa det förfarande som anges i punkt 3 i denna artikel. Detta förfarande ska 
inbegripa påvisande av objektiva belägg för likvärdighet från den exporterande partens sida och objektiv bedömning av 
dessa belägg från den importerande partens sida. Detta kan omfatta en inspektion eller kontroll. 

3. På den exporterande partens begäran rörande erkännande av likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel ska parterna, 
utan dröjsmål och senast tre månader efter det att en sådan begäran mottagits av den importerande parten, inleda 
samrådsförfarandet som ska inbegripa de steg som anges i bilaga IX till detta avtal. Om den exporterande parten 
emellertid gör ett antal framställningar ska parterna på begäran av den importerande parten inom den SPS-underkom
mitté som avses i artikel 74 i detta avtal komma överens om en tidsfrist för att inleda och genomföra det förfarande som 
avses i den här punkten. 

4. Om en tillnärmning av lagstiftningen uppnåtts till följd av den övervakning som avses i artikel 64.3 i detta avtal, 
ska detta anses utgöra en begäran från Ukraina om att inleda förfarandet för erkännande av likvärdighet av relevanta 
åtgärder enligt punkt 3 i denna artikel. 

5. Såvida inte annat överenskommits ska den importerande parten ha avslutat det fastställande av likvärdighet som 
avses i punkt 3 i denna artikel inom 360 dagar efter att från den exporterande parten ha mottagit begäran med belägg för 
likvärdigheten, utom för säsonggrödor när det kan vara motiverat att fördröja bedömningen för att möjliggöra kontroll 
under en lämplig del av en grödas växtperiod. 

6. Den importerande parten ska fastställa likvärdigheten när det gäller växter, växtprodukter och andra föremål i 
enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder. 

7. Den importerande parten får permanent eller tillfälligt upphäva likvärdighet på basis av förändringar som den ena 
parten gjort av åtgärder som påverkar likvärdigheten, under förutsättning att förfarandena nedan följs: 

a) Enligt artikel 67.2 i detta avtal ska den exporterande parten underrätta den importerande parten om varje förslag till 
förändring av åtgärder för vilka likvärdighet av åtgärder har erkänts och om de troliga verkningarna av de föreslagna 
åtgärderna på den likvärdighet som erkänts. Inom 30 dagar efter mottagandet av denna underrättelse ska den 
importerande parten underrätta den exporterande parten om likvärdighet fortsättningsvis kommer att erkännas eller 
inte på grundval av de föreslagna åtgärderna.
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b) Enligt artikel 67.2 i detta avtal ska den importerande parten underrätta den exporterande parten om varje förslag till 
förändring av åtgärder som erkännande om likvärdighet baserats på och om de troliga verkningarna av de föreslagna 
åtgärderna på den likvärdighet som har erkänts. För den händelse att den importerande parten inte fortsätter att 
erkänna likvärdighet, kan parterna komma överens om villkor för att på nytt inleda det förfarande som avses i punkt 
3 i denna artikel på grundval av de föreslagna åtgärderna. 

8. Erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska helt och hållet vara beroende av den 
importerande parten och dess åtgärder enligt dess lagstiftning och dess administrativa ram. Den parten ska förse den 
exporterande parten med de fullständiga förklaringar och underlag som legat till grund för bedömningar och beslut som 
omfattas av denna artikel. I händelse av icke-erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska 
den importerande parten för den exporterande parten ange på vilka villkor som förfarandet enligt punkt 3 kan inledas. 

9. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73 i detta avtal får den importerande parten inte permanent eller 
tillfälligt upphäva likvärdigheten innan någon av parternas föreslagna nya åtgärder trätt i kraft. 

10. Om den importerande parten formellt erkänner likvärdigheten på grundval av samrådsförfarandet enligt bilaga IX 
till detta avtal, ska SPS-underkommittén i enlighet med förfarandet i artikel 74.2 i detta avtal avge en förklaring om 
likvärdighet i handeln mellan parterna. Beslutet ska även omfatta färre fysiska kontroller vid gränserna, förenklade intyg 
och förfaranden för ”för-listning” för anläggningar beroende på vad som är lämpligt. 

Likvärdighetsstatusen ska förtecknas i bilaga IX till detta avtal. 

11. När en tillnärmning av lagstiftningen har skett kommer fastställandet av likvärdighet att ske på grundval av denna. 

Artikel 67 

Öppenhet och utbyte av information 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i detta avtal ska parterna samarbeta för att öka den ömsesidiga 
förståelsen av varandras officiella kontrollstruktur och kontrollmekanismer som ansvarar för tillämpningen av sanitära 
och fytosanitära åtgärder och deras resultat. Detta kan uppnås bland annat genom rapporter om internationella revisioner 
när dessa offentliggörs och genom informationsutbyte mellan parterna om resultaten av dessa revisioner eller annan 
information beroende på vad som är lämpligt. 

2. Inom ramen för den tillnärmning av lagstiftningen som avses i artikel 64 eller det fastställande av likvärdighet som 
avses i artikel 66 i detta avtal ska parterna hålla varandra underrättade om ändringar som antas när det gäller lagstiftning 
och andra förfaranden på de berörda områdena. 

3. I detta sammanhang ska EU-parten i god tid underrätta Ukraina om ändringar av EU-partens lagstiftning för att 
Ukraina ska kunna överväga ändringar av sin egen lagstiftning i enlighet med dessa. 

Parterna bör samarbeta på den nivå som är nödvändig för att underlätta överlämnande av lagstiftningshandlingar på 
begäran av någon av parterna. 

I detta syfte ska varje part informera den andra parten om sina kontaktpunkter. Parterna ska också underrätta varandra 
om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter. 

Artikel 68 

Anmälan, samråd och underlättande av kommunikation 

1. Varje part ska inom två arbetsdagar skriftligen till den andra parten anmäla alla allvarliga eller betydande risker för 
människors, djurs eller växters hälsa, inklusive alla akut nödvändiga födoämneskontroller eller situationer där det finns en 
klart identifierad risk för allvarliga hälsoeffekter som hänger samman med förtäring av animaliska produkter eller växt
produkter, och i synnerhet 

a) alla åtgärder som påverkar de regionaliseringsbeslut som avses i artikel 65 i detta avtal,
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b) förekomst eller utveckling av varje djursjukdom som förtecknas i bilaga VI-A eller av reglerade skadegörare i för
teckningen i bilaga VI-B till detta avtal, 

c) rön av epidemiologisk betydelse eller betydande associerade risker när det gäller djursjukdomar och skadegörare som 
inte förtecknas i bilaga VI-A och VI-B till detta avtal eller som är nya djursjukdomar eller skadegörare, och 

d) varje ytterligare åtgärd, utöver de grundläggande krav som gäller för parternas respektive åtgärder, som vidtas för att 
bekämpa eller utrota djursjukdomar eller skadegörare eller för att skydda folkhälsan eller växters hälsa samt alla 
ändringar av sjukdomsförebyggande program, inbegripet vaccinationsprogram. 

2. a) En skriftlig anmälan ska göras till de kontaktpunkter som avses i artikel 67.3 i detta avtal. 

b) Med skriftlig anmälan avses en anmälan per post, fax eller e-post. Anmälningar ska endast skickas mellan de 
kontaktpunkter som avses i artikel 67.3 i detta avtal. 

3. Om en part är allvarligt oroad över en risk i fråga om folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd, ska samråd om 
situationen på begäran av parten hållas snarast och under alla omständigheter senast inom 15 arbetsdagar. Varje part 
ska i sådana situationer sträva efter att ställa all den information till förfogande som behövs för att undvika störningar i 
handeln och för att nå en ömsesidigt godtagbar lösning som är förenlig med skydd av folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd. 

4. På begäran av en part ska samråd om djurskydd äga rum så snart som möjligt och, under alla omständigheter, 
senast inom 20 arbetsdagar från anmälan. Varje part ska i sådana situationer sträva efter att tillhandahålla alla begärda 
upplysningar. 

5 På begäran av en part ska det samråd som avses punkterna 3 och 4 i denna artikel hållas som video- eller 
telefonkonferens. Den part som begärt samråd ska svara för att det förs protokoll vid samrådet som formellt ska 
godkännas av parterna. För detta godkännande ska artikel 67.3 i detta avtal tillämpas. 

6. Ett system för snabb varning och en mekanism för tidig varning som tillämpas av båda parter för alla veterinära 
eller fytosanitära nödsituationer kommer att införas i ett senare skede när Ukraina har infört den lagstiftning som krävs 
på detta område och skapat förutsättningar för att systemen fungerar på plats. 

Artikel 69 

Handelsvillkor 

1. Allmänna importvillkor 

a) Parterna är överens om att tillämpa allmänna importvillkor för alla varor som omfattas av bilaga IV-A och i punkt 2 i 
bilaga IV-C till detta avtal. Utan att det påverkar tillämpningen av de beslut som fattats enligt artikel 65 i detta avtal 
ska den importerande partens importvillkor tillämpas för den exporterande partens hela territorium. När detta avtal 
träder i kraft ska den importerande parten enligt artikel 67 i detta avtal underrätta den exporterande parten om sina 
sanitära och fytosanitära importkrav på varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C till detta avtal. Dessa 
upplysningar ska i förekommande fall inbegripa förlagor till officiella intyg eller deklarationer eller kommersiella 
dokument, som föreskrivs av den importerande parten. 

b) i) En anmälan från en part om ändringar eller föreslagna ändringar i de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska överensstämma med bestämmelserna i SPS-avtalet och senare beslut om sådan anmälan. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 73 i detta avtal ska den importerande parten ta hänsyn till tiden för transport mellan de 
två parterna vid fastställandet av datum för ikraftträdande av de ändrade villkor som avses i punkt 1 a. 

ii) Om den importerande parten inte följer dessa krav på anmälan ska den fortsätta att godta det intyg som garanterar 
de tidigare gällande villkoren upp till 30 dagar efter det att de förändrade importvillkoren trätt i kraft.
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2. Importvillkor efter erkännande av likvärdighet 

a) Inom 90 dagar efter att beslutet om erkännande om likvärdighet antogs ska parterna vidta alla de lagstiftningsåtgärder 
och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att sätta i kraft detta erkännande och på basis av detta ge möjlighet 
till handel mellan parterna med de varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 i bilaga IV-C till detta avtal inom 
sektorer och delsektorer i förekommande fall, för vilka den exporterande partens alla sanitära och fytosanitära åtgärder 
erkänns som likvärdiga av den importerande parten. För dessa varor får förlagan till det officiella intyg eller dokument 
som den importerande parten kräver i det skedet ersättas med ett intyg som utformas enligt bilaga XII.B till detta avtal. 

b) För varor inom sektorer och delsektorer i förekommande fall för vilka några men inte alla åtgärder erkänns som 
likvärdiga ska handeln fortsätta att bedrivas enligt de villkor som avses i punkt 1 a. På begäran av den exporterande 
parten ska punkt 5 i denna artikel tillämpas. 

3. Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska de varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C 
till detta avtal inte vara beroende av importtillstånd. 

Om avtalet träder i kraft före den 31 december 2013 ska detta inte inverka på stödet till övergripande institutions
uppbyggnad. 

4. För villkor som inverkar på handel med de varor som anges i punkt 1 a ska parterna på begäran av den 
exporterande parten inleda samråd i SPS-underkommittén enligt artikel 74 i detta avtal för att komma överens om 
alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import från den importerande partens sida. Sådana alternativa villkor eller till
läggsvillkor för import får i förekommande fall baseras på åtgärder från den exporterande partens sida som erkänns som 
likvärdiga av den importerande parten. Om överenskommelse nås ska den importerande parten inom 90 dagar från SPS- 
underkommitténs beslut vidta de lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder som är nödvändiga för att möj
liggöra import på denna grund. 

5. Förteckning över anläggningar, villkorat godkännande: 

a) Vid import av de animaliska produkter som anges i del 2 i bilaga IV-A till detta avtal ska den importerande parten på 
begäran av den exporterande parten åtföljd av lämpliga garantier provisoriskt godkänna bearbetningsanläggningar som 
anges i punkt 2.1 i bilaga VIII till detta avtal och som är belägna på den exporterande partens territorium, utan 
föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar. Sådana godkännanden ska vara förenliga med de villkor och 
bestämmelser som anges i bilaga VIII till detta avtal. Om inga tilläggsupplysningar begärs ska den importerande parten 
vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder för att möjliggöra import på denna grund inom 
30 arbetsdagar från den importerande partens mottagande av begäran och lämpliga garantier. 

Den första förteckningen över anläggningar ska godkännas enligt förfarandet i bilaga VIII till detta avtal. 

b) Vid import av de animaliska produkter som avses i punkt 2 a ska den exporterande parten underrätta den impor
terande parten om sin förteckning över anläggningar som uppfyller den importerande partens villkor. 

6. På begäran av en part ska den andra parten tillhandahålla nödvändiga förklaringar och underlag vad gäller de 
bedömningar och beslut som omfattas av denna artikel. 

Artikel 70 

Certifieringsförfarande 

1. För certifieringsförfaranden och utfärdande av intyg och officiella dokument är parterna överens om de principer 
som anges i bilaga XII till detta avtal. 

2. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får besluta om regler för elektronisk certifiering, 
upphävande eller ersättning av intyg.
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3. Inom ramen för tillnärmad lagstiftning enligt artikel 64 i detta avtal kommer parterna att komma överens om 
gemensamma förlagor till intyg i förekommande fall. 

Artikel 71 

Kontroll 

1. För att upprätthålla förtroendet för det praktiska genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel ska varje part ha 
rätt 

a) kontrollera hela eller delar av den andra partens myndigheters kontrollprogram eller, i tillämpliga fall, andra åtgärder i 
enlighet med riktlinjerna i bilaga X till detta avtal; kostnaderna för sådan kontroll ska bäras av den part som utför 
kontrollen, 

b) från och med den dag som parterna fastställer på begäran få information om den andra partens kontrollprogram eller 
delar av detta samt rapporter om resultaten av de kontroller som utförts inom ramen för det programmet, 

c) för laboratorietester av varor enligt bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C till detta avtal, på begäran och i tillämpliga 
fall delta i det periodiska interkomparativa testprogrammet för särskilda tester som anordnas av den andra partens 
referenslaboratorium. Kostnaderna för detta deltagande ska bäras av den deltagande parten. 

2. Parterna får delge tredje part resultaten av kontrollerna enligt punkt 1 a i denna artikel och offentliggöra resultaten 
om detta krävs enligt tillämpliga bestämmelser i någondera parten. Sekretessbestämmelser som är tillämpliga i endera 
parten ska respekteras vid delgivande och/eller offentliggörande av resultaten, i tillämpliga fall. 

3. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får genom beslut ändra bilaga X till detta avtal med 
beaktande av relevant arbete som utförs av internationella organisationer. 

4. Resultaten av kontrollen får bidra till att den ena eller båda parterna vidtar åtgärder enligt artiklarna 64, 66 och 72 i 
detta avtal. 

Artikel 72 

Gränskontroller vid import och inspektionsavgifter 

1. Parterna är överens om att gränskontroller vid import som genomförs av den importerande parten av sändningar 
från den exporterande parten ska iaktta principerna i del A i bilaga XI till detta avtal. Resultaten av dessa kontroller får 
bidra till den kontroll som avses i artikel 71 i detta avtal. 

2. Frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import som ska utföras av varje part anges i del B i bilaga XI till 
detta avtal. En part får inom sitt behörighetsområde ändra dessa frekvenser enligt sin interna lagstiftning som ett resultat 
av framsteg som gjorts enligt artiklarna 64, 66 och 69 i detta avtal, eller som ett resultat av kontroller, samråd eller andra 
åtgärder som föreskrivs i detta avtal. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska genom beslut ändra 
del B i bilaga XI till detta avtal i enlighet med detta. 

3. Inspektionsavgifter får bara täcka den behöriga myndighetens kostnader för att utföra gränskontrollerna vid import. 
Dessa avgifter ska beräknas på samma grundval som de avgifter som tas ut för inspektion av liknande inhemska 
produkter. 

4. Den importerande parten ska på begäran av den exporterande parten informera denna om varje ändring, inklusive 
skälen för dessa ändringar, som berör åtgärder med inverkan på importkontroller och inspektionsavgifter och om alla 
ändringar av betydelse i det administrativa genomförandet av sådana kontroller. 

5. Från och med den dag som fastställs av den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får parterna 
komma överens om villkoren för att godkänna varandras kontroller enligt artikel 71.1 b, med avsikten att anpassa och, i 
tillämpliga fall, ömsesidigt minska frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import för de varor som avses i 
artikel 69.2 i detta avtal.
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Från och med denna dag får parterna ömsesidigt godkänna varandras kontroller för vissa varor och följaktligen minska 
eller ersätta gränskontrollerna för dessa varor. 

6. Villkoren för godkännandet av anpassningen av gränskontrollerna vid import ska inkluderas i bilaga XI till detta 
avtal enligt det förfarande som avses i artikel 74.6 i detta avtal. 

Artikel 73 

Skyddsåtgärder 

1. För den händelse att den importerande parten vidtar åtgärder inom det egna territoriet för att kontrollera företeelser 
som kan utgöra allvarliga hot mot eller risker för folkhälsa, djurhälsa och växtskydd ska den exporterande parten, utan att 
det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, vidta likvärdiga åtgärder för att förhindra att hotet eller risken 
införs på den importerande partens territorium. 

2. På grundval av allvarlig fara för folkhälsa, djurhälsa eller växters hälsa får den importerande parten vidta de 
provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan, djurhälsan eller växters hälsa. För sändningar under 
transport mellan parterna ska den importerande parten överväga den lämpligaste och mest proportionerliga lösningen för 
att undvika onödiga störningar i handeln. 

3. Den part som antar åtgärder enligt punkt 2 i denna artikel ska informera den andra parten senast en arbetsdag efter 
den dag då åtgärderna antogs. På begäran av någon av parterna och enligt artikel 68.3 i detta avtal ska parterna samråda 
om situationen inom 15 arbetsdagar efter anmälan. Parterna ska ta vederbörlig hänsyn till den information de får genom 
sådana samråd, och sträva efter att undvika onödiga störningar i handeln genom att i tillämpliga fall beakta resultatet av 
samråden enligt artikel 68.3 i detta avtal. 

Artikel 74 

Underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor 

1. Härmed inrättas en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (SPS). SPS-underkommittén ska samman
träda inom tre månader efter detta avtals ikraftträdande, därefter på begäran av någon av parterna eller minst en gång per 
år. Om parterna är överens om detta kan sammanträdena hållas som video- eller telefonkonferens. SPS-underkommittén 
får också behandla frågor per korrespondens mellan sammanträdena. 

2. SPS-underkommittén ska ha följande uppgifter: 

a) Övervaka genomförandet av detta kapitel, granska alla frågor som har anknytning till detta kapitel och behandla alla 
ärenden som kommer upp vid den praktiska tillämpningen av kapitlet. 

b) Se över bilagorna till detta kapitel, särskilt mot bakgrund av framsteg som gjorts under de samråd och förfaranden 
som föreskrivs enligt detta kapitel. 

c) Mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led b i denna punkt eller i övrigt i detta kapitel genom beslut ändra 
bilagorna IV–XIV till detta avtal. 

d) Mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led b i denna punkt avge yttranden eller rekommendationer till andra 
organ enligt de institutionella, allmänna och slutliga bestämmelserna i detta avtal. 

3. Parterna är överens om att inrätta tekniska arbetsgrupper, när så är lämpligt, bestående av företrädare för parterna 
på expertnivå, som ska kartlägga och behandla tekniska och vetenskapliga problem som uppstår i samband med till
lämpningen av detta kapitel. När behov uppstår av ytterligare sakkunskap kan parterna tillsätta tillfälliga grupper, 
inbegripet vetenskapliga grupper. Sammansättningen av sådana tillfälliga grupper behöver inte begränsas till företrädare 
för parterna. 

4. SPS-underkommittén ska regelbundet rapportera till den handelskommitté som inrättas genom artikel 465 i detta 
avtal om sin verksamhet och om de beslut som fattas inom dess behörighetsområde.
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5. SPS-underkommittén ska anta sin arbetsordning vid sitt första sammanträde. 

6. Alla beslut, rekommendationer, rapporter eller andra åtgärder som vidtas av SPS-underkommittén eller av en grupp 
som inrättats av SPS-underkommittén och som rör importtillstånd, informationsutbyte, öppenhet, erkännande av regio
nalisering, likvärdighet och alternativa åtgärder, samt eventuella övriga åtgärder som omfattas av punkterna 2 och 3, ska 
antas i samförstånd av parterna. 

KAPITEL 5 

Tullar och förenklade handelsprocedurer 

Artikel 75 

Mål 

Parterna erkänner vikten av frågor som rör tullar och handelslättnader inom den växande bilaterala handeln. Parterna är 
överens om att stärka samarbetet inom detta område för att säkerställa att den relevanta lagstiftningen och de relevanta 
förfaranden liksom de behöriga myndigheternas administrativa kapacitet som princip uppfyller målen om effektiv kontroll 
och stöder underlättande av laglig handel. 

Parterna erkänner att största vikt ska ägnas legitima mål om allmän ordning, inbegripet förenklade handelsprocedurer, 
säkerhet och bedrägeribekämpning och en balanserad strategi för dessa frågor. 

Artikel 76 

Lagstiftning och förfaranden 

1. Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning som princip ska vara stabil och övergripande 
och att bestämmelser och förfaranden ska vara proportionella, öppna, förutsebara, icke-diskriminerande, opartiska och 
tillämpas enhetligt och ändamålsenligt och ska bland annat 

a) skydda och underlätta laglig handel genom effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven i lagstiftningen, 

b) undvika onödiga eller diskriminerande belastningar på ekonomiska aktörer, förhindra bedrägeri och ge ytterligare 
underlättande åtgärder för ekonomiska aktörer som uppvisar en hög grad av efterlevnad, 

c) tillämpa ett administrativt enhetsdokument för tulldeklarationer, 

d) leda till effektivare, öppnare och enklare tullförfaranden och tullpraxis vid gränserna, 

e) tillämpa moderna tullmetoder, t.ex. riskbedömning, kontroller efter klarering och metoder för företagsrevision i syfte 
att förenkla och underlätta införsel och frigörande av varor, 

f) syfta till att minska kostnaderna och öka förutsebarheten för ekonomiska aktörer, däribland små och medelstora 
företag, 

g) sörja för att krav och förfaranden vid import, export och transitering av varor tillämpas på ett icke-diskriminerande 
sätt, utan att detta påverkar tillämpningen av objektiva riskbedömningskriterier, 

h) tillämpa internationella instrument på tull- och handelsområdet, bland annat de som utarbetats av Världstullorgani
sationen, nedan kallad WCO, (ramverket av standarder för att säkra och underlätta världshandeln från 2005, Istanbul
konventionen om temporär import från 1990, HS-konventionen från 1983), WTO (t.ex. om tullvärdeberäkning), FN 
(TIR-konventionen från 1975, 1982 års konvention om harmonisering av gränskontroller av varor) samt EU-riktlinjer 
såsom riktlinjerna för tullarbetet, 

i) vidta nödvändiga åtgärder för att återspegla och tillämpa bestämmelserna i den reviderade Kyotokonventionen om 
förenkling och harmonisering av tullförfaranden från 1973,
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j) föreskriva bindande förhandsbesked om varors klassificering enligt tulltaxan och ursprungsregler; parterna ska se till 
att ett sådant besked får återkallas eller upphävas först efter underrättelse till den berörda aktören, och att återkal
landet eller upphävandet inte får ha retroaktiv verkan, utom om oriktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund 
för beskedet, 

k) införa och tillämpa förenklade förfaranden för godkända näringsidkare enligt objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, 

l) fastställa regler som säkerställer att påföljder vid överträdelser av tullbestämmelser eller förfarandekrav är proportio
nella och icke-diskriminerande och att tillämpningen av dem inte ger upphov till omotiverade och obefogade dröjs
mål, 

m) tillämpa öppna, icke-diskriminerande och proportionella licensbestämmelser för tullombud. 

2. I syfte att förbättra arbetsmetoderna och säkerställa icke-diskriminering, öppenhet, effektivitet, integritet och an
svarighet i verksamheten ska parterna göra följande: 

a) Vidta ytterligare åtgärder för att minska mängden samt förenkla och standardisera uppgifter och dokumentation som 
tullen och andra organ kräver. 

b) När så är möjligt, förenkla krav och formaliteter när det gäller snabbt frigörande och snabb klarering av varor. 

c) Tillhandahålla effektiva, snabba och icke-diskriminerande förfaranden som garanterar en möjlighet att överklaga tullens 
och andra organs administrativa åtgärder, avgöranden och beslut som inverkar på varor som uppvisas för tullen. 
Sådana förfarandena ska vara lättillgängliga, även för små och medelstora företag, och eventuella avgifter ska vara 
rimliga och stå i proportion till kostnaderna för överklagandena. Parterna ska även vidta åtgärder för att i fall då ett 
ifrågasatt beslut överklagas säkerställa att varorna i normalfallet frigörs och att betalningen av tullbeloppet får skjutas 
upp, med förbehåll för säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga. Vid behov bör detta ske mot att en garanti, t.ex. en 
säkerhet eller en deposition, ställs. 

d) Se till att de högsta integritetsstandarder upprätthålls, särskilt vid gränsen, genom tillämpning av åtgärder som åters
peglar principerna i de relevanta internationella konventionerna och instrumenten på detta område, i synnerhet WCO:s 
reviderade Arushadeklaration (2003) och EU:s riktlinjer för tulletik (2007). 

3. Parterna är överens om att avskaffa 

a) alla krav på att anlita tullombud, 

b) alla krav på kontroller före sändning eller kontroll av destination. 

4. Transiteringsbestämmelser 

a) I detta avtal ska de bestämmelser och definitioner för transitering som fastställs i WTO:s bestämmelser (artikel V i Gatt 
1994, och därtill hörande bestämmelser, bland annat alla förtydliganden och förbättringar till följd av Doharundans 
förhandlingar om förenklade handelsprocedurer) gälla. Dessa bestämmelser ska också tillämpas när transiteringen av 
varor börjar eller slutar i någon av parternas territorium (inlandstransit). 

b) Parterna ska sträva efter gradvis ökade möjligheter till sammankoppling mellan sina respektive system för tulltran
sitering, med sikte på Ukrainas framtida deltagande i det gemensamma transiteringssystem som framgår av konven
tionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande. 

c) Parterna ska se till att alla berörda myndigheter och organ inom deras territorier samarbetar och samordnar sina 
insatser för att underlätta transittrafik och främja samarbetet över gränserna. Parterna ska också främja samarbetet 
mellan myndigheter och den privata sektorn i fråga om transitering.
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Artikel 77 

Förbindelser med näringslivet 

Parterna är överens om följande: 

a) Att se till att all lagstiftning och alla förfaranden samt motiveringen till dem är öppna och görs allmänt tillgängliga, i 
möjligaste mån på elektronisk väg. En mekanism för samråd bör införas och tiden från det att nya eller ändrade 
bestämmelser offentliggörs till dess att de träder i kraft bör vara rimlig. 

b) Att det behövs regelbundna samråd, och att samråden sker i rätt tid, med företrädare för näringslivet om förslag till 
lagstiftning och förfaranden som rör tull- och handelsfrågor. Varje part ska för detta ändamål inrätta mekanismer för 
lämpliga och regelbundna samråd mellan myndigheter och näringsliv. 

c) Att göra relevant information av administrativ karaktär allmänt tillgänglig, t.ex. olika organs krav och införselför
faranden, öppettider och rutiner för tullkontor i hamnar och vid gränsövergångsställen samt kontaktpunkter dit man 
kan vända sig med förfrågningar. 

d) Att verka för samarbete mellan ekonomiska aktörer och berörda myndigheter genom användning av objektiva och 
allmänt tillgängliga förfaranden, t.ex. samförståndsavtal som bygger på dem som offentliggörs av WCO. 

e) Att se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden och relaterade krav och förfaranden fortsätter att tillgodose 
näringslivets legitima behov, följer bästa praxis och fortsätter att begränsa handeln så lite som möjligt. 

Artikel 78 

Avgifter 

Parterna ska förbjuda administrativa avgifter med motsvarande verkan som tullar och avgifter på import och export. 

För alla slags avgifter och pålagor som påförs av varje parts tullmyndigheter, däribland avgifter och pålagor för arbets
uppgifter som genomförs av en annan instans för tullmyndighetens räkning, vid eller i samband med import eller export 
och utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta artiklarna i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde 
för varor) avdelning IV i detta avtal är parterna överens om att: 

a) Avgifter och pålagor endast får tas ut för tjänster som tillhandahålls utanför fastställda öppettider och på andra platser 
än de som avses i tullbestämmelserna på begäran av deklaranten i samband med den berörda importen eller exporten 
eller för formaliteter som krävs för sådan import eller export. 

b) Avgifter och pålagor inte får överstiga kostnaden för den tillhandahållna tjänsten. 

c) Avgifter och pålagor inte får beräknas utifrån värdet på importen eller exporten. 

d) Information om avgifter och pålagor ska offentliggöras. Det ska av informationen framgå vilka skälen är till avgiften 
eller pålagan för den tillhandahållna tjänsten, vilken myndighet som är ansvarig, vilka avgifter och pålagor som 
kommer att tillämpas samt när och hur de ska betalas. 

Informationen om avgifter och pålagor ska offentliggöras via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och 
lämpligt, på en officiell webbplats. 

e) Nya eller ändrade avgifter och pålagor inte får tas ut förrän information om dessa har offentliggjorts och gjorts lätt
tillgänglig.
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Artikel 79 

Tullvärdeberäkning 

1. Avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet, inbegripet alla senare ändringar 
därav, ska gälla för tullvärdeberäkningen av varor i handel mellan parterna. Bestämmelserna i det avtalet införlivas med 
detta avtal och utgör en integrerad del av det. Minimitullvärden ska inte användas. 

2. Parterna ska samarbeta i avsikt att uppnå en gemensam syn på frågor som rör beräkning av tullvärde. 

Artikel 80 

Tullsamarbete 

Parterna ska stärka sitt samarbete för att säkerställa att målen i detta kapitel uppfylls varvid det ska råda en rimlig balans 
mellan förenkling och underlättande åtgärder å ena sidan och effektiv kontroll och säkerhet å andra sidan. Parterna ska i 
detta syfte, när så är lämpligt, använda EU:s riktlinjer för tullarbetet som ett verktyg för att fastställa riktmärken. 

För att säkerställa att bestämmelserna i detta kapitel följs ska parterna bland annat göra följande: 

a) Utbyta information om tullagstiftning och tullförfaranden. 

b) Utarbeta gemensamma initiativ i fråga om import-, export- och transiteringsförfaranden och samarbeta för att se till 
att näringslivet ges god service. 

c) Samarbeta om automatisering av tullförfaranden och andra handelsförfaranden. 

d) Utbyta, när så är lämpligt, relevant information och relevanta data förutsatt att känsliga uppgifters konfidentialitet och 
skyddet av personuppgifter iakttas. 

e) Utbyta information och/eller inleda samråd i syfte att, när så är möjligt, fastställa gemensamma ståndpunkter i 
internationella organisationer som arbetar med tullfrågor, t.ex. WTO, WCO, FN, FN:s konferens om handel och 
utveckling samt FN:s ekonomiska kommission för Europa. 

f) Samarbeta i fråga om planering och genomförande av tekniskt bistånd, särskilt i syfte att underlätta reformer på 
områdena tull och förenklade handelsprocedurer i enlighet med de relevanta bestämmelserna i detta avtal. 

g) Utbyta bästa praxis för tullinsatser, med särskilt fokus på säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, framför 
allt vad gäller varumärkesförfalskade produkter. 

h) Främja samordningen mellan alla gränsmyndigheter, både internt och över gränserna, för att underlätta gränsöver
skridande processer och skärpa kontrollerna, och överväga gemensamma gränskontroller där så är möjligt och 
lämpligt. 

i) Ömsesidigt erkänna, där så är relevant och lämpligt, godkända näringsidkare och tullkontroller. Omfattningen av detta 
samarbete, genomförandet och praktiska arrangemang ska beslutas av den underkommittén för tullfrågor som fö
reskrivs i artikel 83 i detta avtal. 

Artikel 81 

Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 

Trots vad som sägs i artikel 80 i detta avtal ska parternas förvaltningar ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i 
enlighet med bestämmelserna i protokoll II till detta avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

SV L 161/40 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



Artikel 82 

Tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad 

Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av reformer 
på områdena förenklade handelsprocedurer och tull. 

Artikel 83 

Underkommittén för tullfrågor 

Härmed inrättas en underkommitté för tullfrågor. Den ska rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén i den 
konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. I underkommitténs uppgifter ska ingå att hålla regelbundna samråd 
och övervaka genomförandet och förvaltningen av detta kapitel, t.ex. i frågor som tullsamarbete, gränsöverskridande 
tullsamarbete och tullförvaltning, tekniskt stöd, ursprungsregler och förenklade handelsprocedurer liksom ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor. 

Underkommittén för tullfrågor ska bland annat 

a) se till att detta kapitel och protokollen 1 och 2 till detta avtal fungerar korrekt, 

b) besluta om åtgärder och praktiska arrangemang för genomförandet av detta kapitel och protokollen 1 och 2 till detta 
avtal, däribland för utbyte av information och data, ömsesidigt erkännande av tullkontroller och program för handels
partnerskap samt ömsesidiga förmåner, 

c) utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och resurser för dessa, 

d) utfärda rekommendationer när så är lämpligt, och 

e) anta sin arbetsordning. 

Artikel 84 

Tillnärmning av tullagstiftning 

En gradvis tillnärmning till EU:s tullagstiftning enligt EU:s standarder och internationella standarder ska genomföras i 
enlighet med bilaga XV till detta avtal. 

KAPITEL 6 

Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel 

A v s n i t t 1 

A l l m ä n n a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 85 

Mål, tillämpningsområde och omfattning 

1. Parterna, som bekräftar sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, fastställer härmed de 
nödvändiga ordningarna för en gradvis och ömsesidig liberalisering av etablering och handel med tjänster samt för 
samarbete om elektronisk handel. 

2. Offentlig upphandling behandlas i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning IV i detta avtal och inget i detta 
kapitel ska tolkas på ett sådant sätt att det kan anses innebära några skyldigheter när det gäller offentlig upphandling. 

3. Subventioner behandlas i kapitel 10 (Konkurrens) i avdelning IV i detta avtal och bestämmelserna i detta kapitel ska 
inte gälla för subventioner som parterna beviljar. 

4. Varje part ska behålla rätten att reglera och att införa nya föreskrifter för att uppnå legitima politiska mål, förutsatt 
att de överensstämmer med detta avtal.
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5. Detta kapitel ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmark
nad, och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning. 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om fri rörlighet för personer i avdelning III (Rättvisa, frihet och 
säkerhet) i detta avtal, ska inget i detta kapitel hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers 
inresa till eller tillfälliga vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda fysiska 
personers integritet och för att se till att deras förflyttning över gränserna sker under ordnade former, förutsatt att 
åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt 
villkoren i detta kapitel ( 1 ). 

Artikel 86 

Definitioner 

I detta kapitel gäller följande definitioner: 

1. åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut och administrativa handlingar 
eller i någon annan form. 

2. åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part: åtgärder som genomförs av 

a) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar och myndigheter, och 

b) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar 
eller myndigheter har delegerat till dem. 

3. fysisk person från en part: en medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina i enlighet med 
respektive lands lagstiftning. 

4. juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen 
för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i statens ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handels
bolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare eller föreningar. 

5. juridisk person från EU-parten respektive juridisk person från Ukraina: 

en juridisk person som bildats i enlighet med lagstiftningen i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i 
Ukraina och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på det territorium där fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Ukrainas territorium. 

Om denna juridiska person endast har sitt säte eller huvudkontor på det territorium där fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Ukrainas territorium, ska den inte anses vara en juridisk person från EU- 
parten eller en juridisk person från Ukraina, annat än om dess verksamhet har en verklig och bestående anknytning 
till EU-partens eller Ukrainas ekonomi. 

6. Trots vad som sägs i föregående stycke ska rederier som är etablerade utanför EU-parten eller Ukraina och som 
kontrolleras av medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina omfattas av detta avtal, om 
deras fartyg är registrerade i enlighet med lagstiftningen i den EU-medlemsstaten respektive i Ukraina och seglar 
under en EU-medlemsstats eller Ukrainas flagg. 

7. dotterbolag till en juridisk person från en part: en juridisk person som i praktiken kontrolleras av en annan juridisk 
person från den parten ( 2 ).
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( 1 ) Enbart det faktum att visering krävs för fysiska personer från vissa länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller minska 
förmåner enligt detta avtal. 

( 2 ) En juridisk person kontrolleras av en annan juridisk person om den senare har befogenhet att utse en majoritet av styrelseledamö
terna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten.



8. filial till en juridisk person: en affärsverksamhet som inte är en juridisk person och 

a) som förefaller vara permanent, som t.ex. en del av moderbolaget, 

b) som har en ledning, och 

c) som är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje parter på så sätt att sådana tredje parter, 
trots vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt förhållande med moderbolaget, vars huvudkontor 
finns i utlandet, inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan vända sig till filialen. 

9. etablering: 

a) vad gäller juridiska personer från EU-parten eller från Ukraina, rätten att inleda och bedriva en näringsverksamhet 
genom att etablera, inbegripet förvärv av, en juridisk person och/eller skapa en filial eller ett representationskontor 
i Ukraina eller i EU-parten, 

b) vad gäller fysiska personer, rätten för fysiska personer från EU-parten eller från Ukraina att starta och bedriva 
näringsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar. 

10. investerare: varje fysisk eller juridisk person från en part som ämnar bedriva eller bedriver en näringsverksamhet 
genom en etablering. 

11. näringsverksamhet: all verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena, med undantag av 
verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter. 

12. verksamhet: utövandet av näringsverksamhet. 

13. tjänster: varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av 
statliga befogenheter. 

14. tjänster och annan verksamhet som tillhandahålls respektive bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter: tjänster 
eller verksamhet som inte tillhandahålls respektive bedrivs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en 
eller flera näringsidkare. 

15. gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: tillhandahållande av en tjänst 

a) från en parts territorium till den andra partens territorium, 

b) på den ena partens territorium till en tjänstekonsument från den andra parten. 

16. tjänsteleverantör från en part: en fysisk eller juridisk person från en part som ämnar tillhandahålla eller tillhandahåller 
en tjänst, inbegripet genom etablering. 

17. nyckelpersonal: fysiska personer som är anställda av en juridisk person, som inte är en ideell organisation, från en part 
och som ansvarar för att inrätta en etablering eller som ser till att styrningen, förvaltningen och driften av en 
etablering fungerar som den ska.
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Nyckelpersonal omfattar affärsresenärer som ansvarar för att inrätta en etablering och intern förflyttning av personal. 

a) affärsresenärer: fysiska personer i ledande ställning som ansvarar för att inrätta en etablering. De gör inga direkta 
transaktioner med allmänheten och får inte någon ersättning från någon källa inom värdparten. 

b) internt förflyttad personal: fysiska personer som har varit anställda hos eller delägare (dock inte majoritetsandelsä
gare) i en juridisk person från en part under minst ett år och som tillfälligt förflyttas till en etablering på den 
andra partens territorium. De fysiska personerna i fråga ska vara något av följande: 

i) Chefer 

Personal i ledande ställning i en juridisk person, som företrädesvis leder dess förvaltning och som huvud
sakligen står under allmänt överinseende av och får instruktioner från styrelsen eller bolagets andelsägare eller 
motsvarande, och som bland annat 

— leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den, 

— övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal 
med särskilda fackkunskaper, 

— har behörighet att personligen anställa och avskeda personal eller tillstyrka anställning och avskedande av 
personal eller vidta andra personalåtgärder. 

ii) Specialister 

Personer som är anställda av en juridisk person och som har ovanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse 
för etableringens produktion, forskningsutrustning, metoder eller förvaltning. Vid bedömningen av sådana 
kunskaper beaktas inte endast organisationsspecifik kunskap utan även om personen har en hög kvalifikations
nivå för en typ av arbete eller en bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt 
godkänd yrkestillhörighet. 

18. praktikanter med akademisk examen: fysiska personer från en part som har varit anställda hos en juridisk person från 
denna part under minst ett år, som har en universitetsexamen och som tillfälligt förflyttas till en etablering på den 
andra partens territorium för karriärutvecklingsändamål eller för att få utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder ( 1 ). 

19. säljare av företagstjänster: fysiska personer som företräder en tjänsteleverantör från en part och som söker rätt till inresa 
och tillfällig vistelse på den andra partens territorium för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal om 
att sälja tjänster för den tjänsteleverantörens räkning. De arbetar inte med direktförsäljning till allmänheten och får 
inte någon ersättning från någon källa inom värdparten. 

20. tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: fysiska personer som är anställda av en juridisk person 
från en part som inte har någon etablering på den andra partens territorium, och som i god tro har tecknat ett 
kontrakt ( 2 ) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de 
anställda tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.
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( 1 ) Den etablering som tar emot praktikanten kan åläggas att i förväg lämna in ett utbildningsprogram för hela vistelsen för godkän
nande; programmet ska visa att syftet med vistelsen är utbildning. De behöriga myndigheterna kan kräva att utbildningen kopplas till 
praktikantens universitetsexamen. 

( 2 ) Detta tjänstekontrakt ska vara förenligt med lagar, andra författningar och krav i den part där avtalet genomförs.



21. oberoende yrkesutövare: fysiska personer som medverkar vid tillhandahållandet av en tjänst, som är etablerade som 
egenföretagare på en parts territorium, som inte har någon etablering på den andra partens territorium och som i 
god tro har tecknat ett kontrakt ( 13 ) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, 
vilket kräver att de tillfälligt uppehåller sig där för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster. 

A v s n i t t 2 

E t a b l e r i n g 

Artikel 87 

Tillämpningsområde 

Detta avsnitt ska tillämpas på åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part och som påverkar etablering ( 1 ) när det 
gäller all näringsverksamhet, med undantag av 

a) utvinning, framställning och bearbetning ( 2 ) av kärnmaterial, 

b) tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel, 

c) audiovisuella tjänster, 

d) nationellt sjöfartscabotage ( 3 ), och 

e) nationella och internationella luftfartstjänster ( 4 ), såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning 
till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av 

i) reparation och underhåll av flygplan, varvid flygplanet tas ur bruk, 

ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, 

iii) tjänster som rör datoriserade bokningssystem (nedan kallade CRS-tjänster), 

iv) marktjänster, 

v) flygplatstjänster. 

Artikel 88 

Nationell behandling och behandling som mest gynnad nation 

1. Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilaga XVI-D till detta avtal ska Ukraina från och med detta avtals 
ikraftträdande 

i) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor medge juridiska personer från EU-parten en 
behandling som inte är mindre förmånlig än den som Ukraina medger sina egna juridiska personer, filialer och 
representationskontor eller ett tredjelands juridiska personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken 
som är mest gynnsam,
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( 1 ) Annat investeringsskydd än den behandling som följer av artikel 88 (nationell behandling), inbegripet förfaranden för tvistelösning 
mellan investerare och stater, omfattas inte av detta kapitel. 

( 2 ) Av rättssäkerhetsskäl påpekas att med bearbetning av kärnmaterial avses all verksamhet som tas upp i UN ISIC rev. 3.1 kod 2330. 
( 3 ) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt 

cabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Ukraina eller i en av Europeiska 
unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i Ukraina eller samma medlemsstat i Europeiska unionen, inklusive på dess 
kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i 
Ukraina eller i en av Europeiska unionens medlemsstater. 

( 4 ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftrum.



ii) vad gäller den verksamhet som bedrivs i Ukraina av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska 
personer från EU-parten, medge dessa så snart de är etablerade, en behandling som inte är mindre förmånlig än 
den som Ukraina medger sina egna juridiska personer, filialer och representationskontor eller ett tredjelands juridiska 
personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken som är mest gynnsam ( 1 ). 

2. Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilaga XVI-A till detta avtal ska EU-parten från och med detta 
avtals ikraftträdande 

i) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor medge juridiska personer från Ukraina en 
behandling som inte är mindre förmånlig än den som EU-parten medger sina egna juridiska personer, filialer och 
representationskontor eller ett tredjelands juridiska personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken 
som är mest gynnsam, 

ii) vad gäller den verksamhet som bedrivs i EU-parten av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska 
personer från Ukraina, medge dessa så snart de är etablerade, en behandling som inte är mindre förmånlig än den som 
EU-parten medger sina egna juridiska personer, filialer och representationskontor eller ett tredjelands juridiska perso
ner, filialer och representationskontor, beroende på vilken som är mest gynnsam ( 2 ). 

3. Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilagorna XVI-A och XVI-D till detta avtal ska parterna inte införa 
några nya regler eller åtgärder som medför att juridiska personer från EU-parten respektive Ukraina diskrimineras på den 
andra partens territorium i förhållande till den andra partens juridiska personer när det gäller etablering och den verk
samhet som bedrivs efter etableringen. 

Artikel 89 

Översyn 

1. I syfte att gradvis liberalisera etableringsvillkoren ska parterna, i överensstämmelse med sina åtaganden enligt 
internationella avtal, regelbundet se över etableringsregelverket ( 3 ) och etableringsklimatet. 

2. I samband med den översyn som avses i punkt 1 i denna artikel ska parterna bedöma de eventuella hinder för 
etablering som upptäckts, och de ska förhandla för att åtgärda dessa hinder, i syfte att utvidga bestämmelserna i detta 
kapitel och för att införa bestämmelser om investeringsskydd och förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stat. 

Artikel 90 

Andra avtal 

Inget i detta kapitel ska tolkas som någon begränsning av rätten för parternas investerare att åtnjuta en förmånligare 
behandling som föreskrivs i något befintligt eller framtida internationellt avtal rörande investeringar som en av Europeiska 
unionens medlemsstater eller Ukraina är part i. 

Artikel 91 

Behandling av filialer och representationskontor 

1. Bestämmelserna i artikel 88 i detta avtal utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och 
verksamhet på sitt territorium när det gäller filialer och representationskontor till juridiska personer från den andra parten 
som inte inrättats i enlighet med lagstiftningen på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn 
till rättsliga eller tekniska skillnader i förhållande till filialer och representationskontor som inrättats i enlighet med 
lagstiftningen på den första partens territorium, eller, om det rör sig om finansiella tjänster, av försiktighetsskäl. 

2. Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska 
skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.
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( 1 ) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd, inbegripet bestämmelser om förfaranden för tvistelösning mellan 
investerare och stater, som anges i andra avtal och inte omfattas av detta kapitel. 

( 2 ) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte omfattas av detta kapitel, inbegripet bestämmelser om 
förfaranden för tvistelösning mellan investerare och stater, och som anges i andra avtal. 

( 3 ) Detta omfattar detta kapitel samt bilagorna XVI-A och XVI-D.



A v s n i t t 3 

G r ä n s ö v e r s k r i d a n d e t i l l h a n d a h å l l a n d e a v t j ä n s t e r 

Artikel 92 

Tillämpningsområde 

Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar och som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av 
tjänster inom alla tjänstesektorer, med undantag för 

a) audiovisuella tjänster ( 1 ), 

b) nationellt sjöfartscabotage ( 2 ), och 

c) nationella och internationella luftfartstjänster ( 3 ), såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning 
till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av 

i) reparation och underhåll av flygplan, varvid flygplanet tas ur bruk, 

ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, 

iii) CRS-tjänster, 

iv) marktjänster, 

v) flygplatstjänster. 

Artikel 93 

Marknadstillträde 

1. I fråga om marknadstillträde genom gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska parterna medge tjänster 
och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som fastställs i de 
särskilda åtagandena i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal. 

2. Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, definieras de åtgärder som en part inte får upprätthålla 
eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta 
avtal, enligt följande: 

a) Begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom numeriska kvoter, monopol eller tjänsteleverantörer med ensamrätt 
eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet. 

b) Begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner eller av tillgångar genom numeriska kvoter eller krav på 
prövning av det ekonomiska behovet.
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( 1 ) Undantaget för audiovisuella tjänster från tillämpningsområdet för detta kapitel inverkar inte på samarbetet om audiovisuella tjänster 
enligt avdelning V om ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete i detta avtal. 

( 2 ) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt 
cabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Ukraina eller i en av Europeiska 
unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i Ukraina eller samma medlemsstat i Europeiska unionen, inklusive på dess 
kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i 
Ukraina eller i en av Europeiska unionens medlemsstater. 

( 3 ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftrum.



c) Begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion, uttryckt 
i angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet. 

Artikel 94 

Nationell behandling 

1. Inom de sektorer för vilka åtaganden om marknadstillträde anges i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal och 
med iakttagande av de villkor och förbehåll som fastställs där, ska varje part, i fråga om alla åtgärder som påverkar det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en be
handling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma 
slag. 

2. En part kan uppfylla kravet i punkt 1 i denna artikel genom att medge tjänster eller tjänsteleverantörer från den 
andra parten antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik behandling i förhållande till den som 
parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag. 

3. En till formen identisk eller en till formen olik behandling ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar 
konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från parten i jämförelse med tjänster eller tjäns
televerantörer av samma slag från den andra parten. 

4. Särskilda åtaganden enligt denna artikel ska inte tolkas som att en part måste kompensera för inneboende kon
kurrensnackdelar som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleverantörernas utländska natur. 

Artikel 95 

Förteckning över åtaganden 

1. De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta kapitel samt de begränsningar av marknadstillträde och 
nationell behandling som genom förbehåll gäller för tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten i dessa sektorer 
anges i förteckningarna över åtaganden i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal. 

2. Utan att det påverkar parternas rättigheter och skyldigheter som följer av eller kan komma att följa av Europarådets 
konvention om gränsöverskridande television från 1989 och den europeiska konventionen om samproduktion av film
verk från 1992, ska förteckningarna över åtaganden i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal inte omfatta åtaganden 
om audiovisuella tjänster. 

Artikel 96 

Översyn 

I syfte att åstadkomma en gradvis liberalisering av det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna 
ska handelskommittén regelbundet se över de förteckningar över åtaganden som avses i artikel 95 i detta avtal. Vid dessa 
översyner ska hänsyn tas till hur långt framskriden processen med införlivande, genomförande och kontroll av efter
levnaden har kommit när det gäller den del av EU:s regelverk som behandlas i bilaga XVII till detta avtal samt till vilka 
effekter detta fått för avskaffandet av de kvarvarande hindren för det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster 
mellan parterna. 

A v s n i t t 4 

T i l l f ä l l i g n ä r v a r o a v f y s i s k a p e r s o n e r f ö r a f f ä r s ä n d a m å l 

Artikel 97 

Tillämpningsområde 

Detta avsnitt gäller för åtgärder som parternas vidtar avseende inresa till och tillfällig vistelse ( 1 ) på deras territorium för de 
kategorier av fysiska personer som tillhandahåller tjänster som definieras i punkterna 17–21 i artikel 86 i detta avtal.
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( 1 ) Alla andra bestämmelser i parternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska fortsätta att gälla, däribland regler 
om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal. Åtaganden om rörlighet för personer gäller inte om avsikten 
med eller följden av deras rörelse är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt eller förhandling mellan arbets
marknadens parter.



Artikel 98 

Nyckelpersonal 

1. En juridisk person från EU-parten eller en juridisk person från Ukraina ska ha rätt att, i enlighet med gällande 
lagstiftning i etableringslandet, på Ukrainas respektive EU-partens territorium anställa, eller genom ett av sina dotterbolag, 
filialer eller representationskontor låta anställa, arbetstagare som är medborgare i Europeiska unionens medlemsstater 
respektive Ukraina, under förutsättning att dessa arbetstagare är nyckelpersonal enligt definitionen i artikel 86 i detta avtal 
och att de uteslutande är anställda av den juridiska personen, dotterbolagen, filialerna eller representationskontoren i 
fråga. Uppehålls- och arbetstillståndet för dessa anställda får endast omfatta tiden för anställningen. Dessa anställdas inresa 
och tillfälliga vistelse får inte överskrida en period av tre år. 

2. Inresa till och tillfällig vistelse på EU-partens eller Ukrainas territorium ska vara tillåten för fysiska personer från 
Ukraina respektive EU-parten, under förutsättning att de företräder en juridisk person och är affärsresenärer i den mening 
som avses i artikel 86.17 a i detta avtal. Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel får inresa och tillfällig vistelse för 
affärsresenärer uppgå till högst 90 dagar under en tolvmånadersperiod. 

Artikel 99 

Praktikanter med akademisk examen 

En juridisk person från EU-parten eller en juridisk person från Ukraina ska ha rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning 
i etableringslandet, på Ukrainas eller EU-partens territorium anställa, eller genom ett av sina dotterbolag, filialer eller 
representationskontor låta anställa, praktikanter med akademisk examen som är medborgare i Europeiska unionens 
medlemsstater respektive Ukraina, under förutsättning att dessa är anställda uteslutande av den juridiska personen, 
dotterbolagen, filialerna eller representationskontoren i fråga. Inresan och den tillfällig vistelsen för dessa praktikanter 
med akademisk examen får inte överskrida en period av ett år. 

Artikel 100 

Säljare av företagstjänster 

Varje part ska tillåta inresa och tillfällig vistelse för säljare av företagstjänster för en period av högst 90 dagar under en 
tolvmånadersperiod. 

Artikel 101 

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis 

1. Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet från 
1994 (nedan kallat Gats) i fråga om inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på 
kontraktsbasis. 

2. För varje sektor som anges nedan ska parterna tillåta att tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kont
raktsbasis från den andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, enligt de villkor som anges i punkt 3 i denna 
artikel och i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på 
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare. 

a) Juridiska tjänster. 

b) Redovisnings- och bokföringstjänster. 

c) Skatterådgivning. 

d) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur. 

e) Ingenjörstjänster, integrerade byggtekniska tjänster. 

f) Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster. 

g) Forskning och utveckling.
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h) Reklam. 

i) Organisationsrådgivning. 

j) Tjänster i samband med organisationsrådgivning. 

k) Tjänster avseende teknisk provning och analys. 

l) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster. 

m) Underhåll och reparation av utrustning i samband med garantiserviceavtal efter försäljning eller uthyrning. 

n) Översättningstjänster. 

o) Markundersökning. 

p) Miljötjänster. 

q) Resebyråer och researrangörer. 

r) Underhållningstjänster. 

3. Parternas åtaganden omfattas av följande villkor: 

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av anställda hos 
en juridisk person som har tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader. 

b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha erbjudit sådana tjänster i egenskap av anställd hos den 
juridiska person som tillhandahåller tjänsterna under minst det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till 
den andra parten. Dessutom måste den fysiska personen vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra parten 
ha minst tre års yrkeserfarenhet ( 1 ) från den näringsgren som kontraktet avser. 

c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha 

i) en universitetsexamen eller ett bevis över kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper ( 2 ), och 

ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra rättsliga 
krav som gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls. 

d) Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna på den andra partens 
territorium än den ersättning som betalas av den juridiska person som den fysiska personen är anställd hos. 

e) Den fysiska personens inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader, 
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på 
vilken som är kortast. 

f) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen 
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.

SV L 161/50 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014 

( 1 ) Erhållen efter att personen uppnått myndighetsålder. 
( 2 ) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får parten avgöra om den är likvärdig den 

universitetsexamen som krävs i det landet.



g) Antalet personer som omfattas av tjänstekontraktet ska inte vara större än vad som krävs för att fullgöra kontraktet, 
vilket kan beslutas med stöd av lagar, författningar och andra rättsliga krav i den part där tjänsten tillhandahålls. 

h) Andra diskriminerande begränsningar, t.ex. av antalet fysiska personer genom prövning av det ekonomiska behovet, 
som anges i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster 
på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare. 

Artikel 102 

Oberoende yrkesutövare 

1. Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Gats i fråga om inresa och tillfällig 
vistelse för oberoende yrkesutövare. 

2. För varje sektor som anges nedan ska parterna tillåta att oberoende yrkesutövare från den andra parten tillhanda
håller tjänster på deras territorium, enligt de villkor som anges i punkt 3 i denna artikel och i bilagorna XVI-C och XVI-F 
till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkes
utövare. 

a) Juridiska tjänster. 

b) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur. 

c) Ingenjörstjänster, integrerade byggtekniska tjänster. 

d) Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster. 

e) Organisationsrådgivning och tjänster i samband med organisationsrådgivning. 

f) Översättningstjänster. 

3. Parternas åtaganden omfattas av följande villkor: 

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av egenföretagare 
etablerade i den andra parten och måste ha tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader. 

b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra 
parten ha minst sex års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser. 

c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha 

i) en universitetsexamen eller ett bevis över kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper ( 1 ), och 

ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra krav som 
gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls. 

d) Den fysiska personens inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader, 
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på 
vilken som är kortast. 

e) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen 
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.
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( 1 ) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får parten avgöra om den är likvärdig den 
universitetsexamen som krävs i det landet.



f) Andra diskriminerande begränsningar, t.ex. av antalet fysiska personer genom prövning av det ekonomiska behovet, 
som anges i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster 
på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare. 

A v s n i t t 5 

R e g e l v e r k 

U n d e r a v s n i t t 1 

N a t i o n e l l a r e g l e r i n g a r 

Artikel 103 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. Nedan anges de regler som är tillämpliga på de åtgärder avseende licensiering som parterna vidtar och som har 
inverkan på 

a) det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, 

b) juridiska och fysiska personers etablering på deras territorium, i enlighet med definitionerna i artikel 86 i detta avtal, 
eller 

c) den tillfälliga vistelsen på deras territorium för de kategorier av fysiska personer som definieras i artikel 86.17–86.21 i 
detta avtal. 

2. Når det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska dessa regler endast tillämpas på de sektorer där 
parterna gjort särskilda åtaganden och i den utsträckning som dessa särskilda åtaganden är tillämpliga. När det gäller 
etablering ska dessa regler inte tillämpas på sektorer i den utsträckning som det finns ett förbehåll enligt bilagorna XVI-A 
och XVI-D till detta avtal. När det gäller fysiska personers tillfälliga vistelse ska dessa regler inte tillämpas på sektorer som 
omfattas av ett förbehåll enligt bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal. 

3. Dessa regler är inte tillämpliga på åtgärder i den utsträckning som dessa utgör en inskränkning som omfattas av en 
tidsplan i enlighet med artiklarna 88, 93 och 94 i detta avtal. 

4. I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

a) licensiering: en process som innebär att en tjänsteleverantör eller investerare måste vidta åtgärder för att från en behörig 
myndighet erhålla ett beslut rörande auktorisation för tillhandahållande av en tjänst, även i form av etablering, eller 
rörande auktorisation för etablering av annan näringsverksamhet än tillhandahållande av tjänster, vilket även inbegri
per beslut om ändring och förlängning av auktorisation av detta slag. 

b) behörig myndighet: alla centrala, regionala och lokala myndigheter och organ samt icke-statliga organ som utövar 
befogenheter som delegerats till dem av en central, regional eller lokal myndighet eller organ, som har rätt att fatta 
beslut om licensiering. 

c) licensieringsförfarande: de förfaranden som ska följas vid licensiering. 

Artikel 104 

Licensieringsvillkor 

1. Licensieringen ska grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig be
dömning. 

2. De kriterier som avses i punkt 1 i denna artikel ska vara 

a) proportionella i förhållande till legitima mål om allmän ordning, 

b) tydliga och entydiga, 

c) objektiva,
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d) fastställda på förhand, 

e) offentliggjorda i förväg, 

f) öppna för insyn och tillgängliga. 

3. Licensen ska utfärdas så snart ärendet har granskats och det har fastställts att villkoren för att få licensen är 
uppfyllda. 

4. Artikel 286 i detta avtal är tillämplig på bestämmelserna i detta kapitel. 

5. Om antalet licenser för en viss verksamhet är begränsat på grund av knappa naturresurser eller begränsad teknisk 
kapacitet, ska parterna göra ett urval mellan de sökande med hjälp av ett förfarande som garanterar fullständig opartiskhet 
och öppenhet, inbegripet särskilt kravet på tillräcklig information om att förfarandet inletts, pågår och avslutats. 

6. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel får parterna när de fastställer reglerna för sina urvals
förfaranden ta hänsyn till legitima mål om allmän ordning som t.ex. hälsa, säkerhet, miljöskydd och bevarande av 
kulturarvet. 

Artikel 105 

Licensieringsförfaranden 

1. Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara utformade så att de 
garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objektivt och opartiskt. 

2. Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara så enkla som möjligt och får inte i onödan försvåra eller 
försena tillhandahållandet av tjänsten. Alla avgifter för licensieringen ( 1 ) som kan uppstå för den sökande till följd av 
ansökan ska vara rimliga och stå i proportion till licensieringsförfarandet i fråga. 

3. Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara utformade så att de garanterar de sökande att deras ansökan 
behandlas inom en rimlig tidsfrist, vilken ska offentliggöras i förväg. Denna tidsfrist ska inte börja löpa förrän alla 
handlingar inkommit till de behöriga myndigheterna. Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär, får 
den behöriga myndigheten förlänga tidsfristen med en rimlig tidsperiod. Förlängningen och dess varaktighet ska veder
börligen motiveras och meddelas sökanden innan den ursprungliga tidsfristen har löpt ut. 

4. Om ansökan är ofullständig ska den sökande så snart som möjligt underrättas om att ytterligare handlingar behöver 
sändas in. I detta fall kan den behöriga myndigheten besluta att den tidsfrist som avses i punkt 3 i denna artikel ska 
upphöra att löpa fram till dess att den har mottagit alla handlingar som krävs. 

5. Om en ansökan om licensiering avslås ska den sökande underrättas utan dröjsmål. Den allmänna principen är att en 
sökande, som så begär, ska underrättas om skälen till avslaget och om tidsfristen för överklagande av beslutet om avslag. 

U n d e r a v s n i t t 2 

B e s t ä m m e l s e r m e d a l l m ä n t i l l ä m p n i n g 

Artikel 106 

Ömsesidigt erkännande 

1. Inget i detta kapitel ska hindra en part från att kräva att fysiska personer måste ha de kvalifikationer och/eller den 
yrkeserfarenhet som krävs för näringsgrenen i fråga på det territorium där tjänsten tillhandahålls.
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( 1 ) Avgifter för licensiering omfattar inte avgifter för att utnyttja naturresurser, betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke- 
diskriminerande sätt att tilldela koncessioner eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.



2. Parterna ska uppmuntra de relevanta företrädande yrkesorganisationerna inom sina respektive territorier att lämna 
rekommendationer om ömsesidigt erkännande till handelskommittén för att investerare och tjänsteleverantörer helt eller 
delvis ska kunna uppfylla de krav som varje part ställer för auktorisation, licensiering, verksamhet och certifiering av 
investerare och tjänsteleverantörer, särskilt sådana som tillhandahåller yrkesmässiga tjänster. 

3. När handelskommittén får en sådan rekommendation som avses i punkt 2 i denna artikel ska den inom rimlig tid 
granska rekommendationen för att avgöra om den är förenlig med detta avtal. 

4. Om en rekommendation som avses i punkt 2 i denna artikel anses förenlig med detta avtal i enlighet med 
förfarandet i punkt 3 i denna artikel, och om parternas relevanta bestämmelser är tillräckligt samstämmiga ska parterna, 
i syfte att tillämpa rekommendationen, genom sina behöriga myndigheter förhandla fram ett avtal om ömsesidigt 
erkännande av krav, kvalifikationer, licenser och andra föreskrifter. 

5. Ett sådant avtal ska vara förenligt med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet och särskilt med artikel VII i 
Gats. 

Artikel 107 

Öppenhet och utlämnande av konfidentiella uppgifter 

1. Varje part ska omgående besvara den andra partens alla framställningar om särskilda upplysningar om någon av 
dess allmänt tillämpliga åtgärder eller internationella överenskommelser som hänför sig till eller berör detta kapitel. Varje 
part ska även inrätta ett eller flera informationsställen för att på begäran lämna särskilda upplysningar till den andra 
partens investerare och tillhandahållare av tjänster i alla sådana frågor. Parterna ska underrätta varandra om sina infor
mationsställen inom tre månader efter detta avtals ikraftträdande. Informationsställena behöver inte vara depositarier för 
lagar och andra författningar. 

2. Inget i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter vars utlämnande 
skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda 
offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen. 

U n d e r a v s n i t t 3 

D a t a t j ä n s t e r 

Artikel 108 

Överenskommelse om datatjänster 

1. I den mån som handel med datatjänster liberaliseras i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel och med 
hänsyn tagen till att datatjänster och tillhörande tjänster gör det möjligt att tillhandahålla andra tjänster både på 
elektronisk och annan väg, ska parterna skilja på stödtjänsten och det innehåll eller den kärntjänst som tillhandahålls 
elektroniskt så att innehållet eller kärntjänsten inte klassificeras som datatjänster och tillhörande tjänster enligt definitio
nen i punkt 2 i denna artikel. 

2. Med datatjänster och tillhörande tjänster förstås de tjänster som omfattas av FN:s kod CPC 84, inbegripet både 
grundläggande tjänster och funktioner samt kombinationer av grundläggande tjänster, oberoende av om de tillhandahålls 
via ett nät, t.ex. internet. 

Grundläggande tjänster omfattar alla tjänster som består av 

a) rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillämpning, integre
ring, provning, avlusning, uppdatering, stöd, tekniskt bistånd eller förvaltning av eller för datorer eller datorsystem, 
eller 

b) datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och att kommunicera 
(själva), samt rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, till
lämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, anpassning, underhåll, stöd, tekniskt bistånd och förvaltning 
eller användning av eller för datorprogram, eller
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c) databehandling, datalagring, datavärdskap och databastjänster, eller 

d) underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer, eller 

e) utbildning av kunders personal i fråga om datorprogram, datorer eller datorsystem, som inte ingår någon annanstans. 

U n d e r a v s n i t t 4 

P o s t - o c h b u d t j ä n s t e r 

Artikel 109 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla post- och budtjänster som liberaliseras i enlighet 
med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel. 

2. I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel avses med 

a) licens: ett tillstånd som en enskild leverantör beviljats av en tillsynsmyndighet och som krävs innan en viss tjänst börjar 
tillhandahållas, 

b) samhällsomfattande tjänster: permanent tillhandahållande av en posttjänst av en viss angiven kvalitet överallt på en parts 
territorium till rimliga priser för alla användare. 

Artikel 110 

Förebyggande av konkurrensbegränsande metoder inom post- och budbranschen 

Parterna ska upprätthålla och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att leverantörer som på egen hand eller tillsammans 
i väsentlig grad kan påverka villkoren för deltagande (med avseende på pris och utbud) på den aktuella marknaden för 
post- och budtjänster genom att använda sin ställning på marknaden, börjar tillämpa eller fortsätter att tillämpa kon
kurrensbegränsande metoder. 

Artikel 111 

Samhällsomfattande tjänster 

Varje part ska ha rätt att definiera vilken skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som den önskar 
upprätthålla. Sådana skyldigheter kommer inte i sig att anses motverka konkurrens förutsatt att de administreras på 
ett öppet, icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt och inte är mer betungande än nödvändigt för det slags 
samhällsomfattande tjänst som fastställts av parten. 

Artikel 112 

Licenser 

1. Tre år efter detta avtals ikraftträdande får en licens endast krävas för tjänster som omfattas av de samhällsomfat
tande tjänsterna. 

2. Om det krävs licens ska följande offentliggöras: 

a) Samtliga kriterier för licensen samt uppgift om hur lång tid det normalt tar att behandla en licensansökan. 

b) Villkoren för licenser. 

3. Den sökande ska ha rätt att på begäran få reda på varför ansökan om en licens avslagits, och varje part ska fastställa 
ett förfarande som ger möjlighet att överklaga genom ett oberoende organ. Ett sådant förfarande ska vara öppet och icke- 
diskriminerande och bygga på objektiva kriterier.
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Artikel 113 

Tillsynsorganens oberoende 

Tillsynsorganen ska vara juridiskt fristående från, och inte vara ansvariga inför någon leverantör av post- och budtjänster. 
Tillsynsorganens beslut och de förfaranden som de tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörerna på 
marknaden. 

Artikel 114 

Tillnärmning av regelverket 

1. Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se 
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk. 

2. Denna tillnärmning ska inledas från och med dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att 
omfatta alla de delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal. 

U n d e r a v s n i t t 5 

E l e k t r o n i s k k o m m u n i k a t i o n 

Artikel 115 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla elektroniska kommunikationstjänster, utom 
radio- och tv-sändningar, som liberaliserats i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel. 

2. I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel gäller följande definitioner: 

a) elektroniska kommunikationstjänster: alla tjänster som består i överföring och mottagande av signaler på elektromagnetisk 
väg och som normalt utförs mot betalning, utom radio- och tv-sändningar, men inte näringsverksamhet som består av 
tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunikationstjänster för överföring. Radio- och tv-sändningar defi
nieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av televisions- och radioprogramsignaler till 
allmänheten men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna. 

b) allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 

c) elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt 
andra resurser som medger överföring av signaler via tråd, via radio, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska 
överföringsmedier, däribland satellitnät, fasta nät (kretskopplade och paketkopplade, inbegripet internet) och mark
bundna mobilnät och elnätsystem i den utsträckning dessa används för signalöverföring, rundradionät samt kabel-tv- 
nät, oberoende av vilken typ av information som överförs. 

d) tillsynsmyndighet: inom sektorn för elektronisk kommunikation, det eller de organ som ansvarar för reglering och 
tillsyn av elektronisk kommunikation enligt detta kapitel. 

e) betydande inflytande på marknaden: en tjänsteleverantör ska anses ha ett betydande inflytande på marknaden om den, 
antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning som är likvärdig med dominans, dvs. en ställning av 
sådan ekonomisk styrka att den i betydande omfattning kan uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder 
och i sista hand av konsumenterna. 

f) samtrafik: den fysiska och/eller logiska sammankopplingen av allmänna kommunikationsnät som används av samma 
eller en annan tjänsteleverantör för att göra det möjligt för en tjänsteleverantörs användare att kommunicera med 
samma eller en annan tjänsteleverantörs användare eller få tillgång till tjänster som erbjuds av en annan tjänsteleve
rantör. Tjänsterna kan tillhandahållas av de berörda parterna eller andra parter som har tillträde till nätet. Samtrafik är 
en särskild typ av tillträde som genomförs mellan operatörer av allmänna nät.
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g) samhällsomfattande tjänster: en uppsättning tjänster av en viss angiven kvantitet som görs tillgängliga för alla användare 
på en parts territorium oberoende av geografiskt läge och till ett rimligt pris. Varje part beslutar om räckvidden och 
genomförandet av sina samhällsomfattande tjänster. 

h) tillträde: faciliteter och/eller tjänster som görs tillgängliga för en annan tjänsteleverantör på fastställda villkor, med eller 
utan ensamrätt, i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Bland annat omfattas följande: tillträde 
till nätelement samt tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa anslutning av utrustning på fast eller icke-fast väg (detta 
inbegriper i synnerhet tillträde till accessnätet och till faciliteter och tjänster som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnät); tillträde till fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, kabelrör och master; tillträde till rele
vanta programvarusystem inbegripet driftstödssystem; tillträde till nummeromvandling eller system som erbjuder 
likvärdiga funktioner; tillträde till fasta nät och mobilnät, i synnerhet för roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och tillträde till virtuella nättjänster. 

i) slutanvändare: en användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektro
niska kommunikationstjänster. 

j) accessnät: den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med korskopplingen 
eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet. 

Artikel 116 

Tillsynsmyndighet 

1. Parterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationstjänster är juridiskt fristående från 
och funktionellt oberoende av alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. Om en part behåller äganderätten 
till eller kontrollen över en leverantör som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller tjänster ska denna part 
säkerställa att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan regleringsverksamheten och sådan verksamhet som har 
samband med ägande eller kontroll. 

2. Parterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna har de befogenheter som krävs för att reglera sektorn. Tillsyns
myndigheternas uppgifter ska offentliggöras på ett för allmänheten tydligt och lättillgängligt sätt, särskilt när uppgifterna 
utförs av fler än ett organ. 

3. Parterna ska säkerställa att tillsynsorganens beslut och förfaranden är opartiska i förhållande till alla aktörer på 
marknaden. 

4. Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att genomföra analyser av den vägledande förteckningen över de relevanta 
produkt- och tjänstemarknaderna som anges i bilagorna ( 1 ) till detta avtal. När en tillsynsmyndighet i enlighet med 
artikel 118 i detta avtal måste fatta beslut om att införa, bibehålla, ändra eller upphäva skyldigheter ska den på grundval 
av en marknadsanalys fastställa om den relevanta marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt. 

5. Om tillsynsmyndigheten fastställer att en relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt ska den identifiera 
och ange de tjänsteleverantörer som har ett betydande inflytande på marknaden i fråga och om så är lämpligt införa, 
bibehålla eller ändra de specifika regleringsmässiga skyldigheter som anges i artikel 118 i detta avtal. Om tillsynsmyn
digheten kommer fram till slutsatsen att marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt, ska den inte införa eller bibehålla 
någon av de specifika regleringsskyldigheter som anges i artikel 118 i detta avtal. 

6. Parterna ska säkerställa att en leverantör som påverkas av en tillsynsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga 
beslutet till en instans som är oberoende av de i beslutet inblandade parterna. Parterna ska säkerställa att vederbörlig 
hänsyn tas till ärendet i sak. I väntan på utgången av ett sådant överklagande ska tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att 
gälla, såvida inte överklagandeinstansen beslutar annorlunda. Om instansen i fråga inte har domstolskaraktär, ska den 
alltid lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig 
myndighet. Beslut som fattats av överklagandeinstanser ska verkställas.
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7. I de fall tillsynsmyndigheterna avser att vidta åtgärder som har samband med någon av bestämmelserna i detta 
underavsnitt samt en betydande inverkan på den relevanta marknaden ska parterna säkerställa att tillsynsmyndigheterna 
ger de berörda parterna tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till åtgärd inom en rimlig tidsfrist. Tillsynsmyndigheterna 
ska offentliggöra sina samrådsförfaranden. Resultaten av ett samrådsförfarande ska offentliggöras, utom då det gäller 
sekretessbelagd information. 

8. Parterna ska säkerställa att tjänsteleverantörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommuni
kationstjänster tillhandahåller all den information, även ekonomisk information, som är nödvändig för att tillsynsmyn
digheterna ska kunna säkerställa att bestämmelserna i detta underavsnitt, och i de beslut som fattas i enlighet med detta 
underavsnitt, följs. Tjänsteleverantörerna ska på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på 
den detaljnivå som tillsynsmyndigheten anger. Den information som tillsynsmyndigheten begär ska stå i proportion till 
genomförandet av uppgiften. Tillsynsmyndigheten ska motivera sin begäran om information. 

Artikel 117 

Tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster 

1. Parterna ska säkerställa att det för tillstånd att tillhandahålla tjänster i görligaste mån endast krävs en anmälan 
och/eller en registrering. 

2. Parterna ska säkerställa att en licens kan krävas för att reglera frågor om tilldelning av nummer och frekvenser. 
Villkoren för sådana licenser ska göras tillgängliga för allmänheten. 

3. Parterna ska säkerställa att följande uppfylls i de fall det krävs en licens: 

a) Samtliga villkor för licensen samt uppgift om den tid, som ska vara rimlig, som det normalt tar att behandla en 
licensansökan ska göras tillgängliga för allmänheten. 

b) Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran skriftligen delges den sökande. 

c) Den som ansöker om licens ska kunna överklaga beslutet om det inte finns tillräckliga skäl för avslaget. 

d) De licensavgifter ( 1 ) som en part tar ut inte överskrida de normala administrativa kostnaderna för förvaltning, kontroll 
och upprätthållande av de gällande licenserna. Licensavgifter för användning av spektrum eller nummerresurser 
omfattas inte av kraven i denna punkt. 

Artikel 118 

Tillträde och samtrafik 

1. Parterna ska säkerställa att alla tjänsteleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikations
tjänster har rättighet och skyldighet att förhandla om samtrafik med andra leverantörer av allmänna elektroniska kom
munikationsnät och kommunikationstjänster. Beslut om samtrafik ska i princip fattas enligt överenskommelse efter 
kommersiella förhandlingar mellan de berörda juridiska personerna. 

2. Parterna ska säkerställa att tjänsteleverantörer som får information från en annan tjänsteleverantör under förhand
lingarna om samtrafik endast använder denna information för det avsedda syftet och alltid respekterar de överlämnade 
eller lagrade uppgifternas konfidentiella karaktär. 

3. Parterna ska säkerställa att när det i enlighet med artikel 116 i detta avtal fastställs att en relevant marknad, 
inbegripet de som anges i bilagorna till detta avtal, inte är tillräckligt konkurrensutsatt, så ska tillsynsmyndigheten ha 
befogenhet att för den tjänsteleverantör som anges ha ett betydande inflytande på marknaden införa en eller flera av 
följande skyldigheter när det gäller samtrafik och/eller tillträde: 

a) Skyldigheter avseende icke-diskriminering ska säkerställa att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar 
likvärdiga villkor för andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och den 
information som operatören erbjuder andra, tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
dess egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.
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b) Skyldighet för ett vertikalt integrerat företag att tillämpa en öppen prissättning för grossistpriset till andra operatörer 
och för sina internpriser, i det fall det finns krav på icke-diskriminering eller på att förhindra oskälig korssubventio
nering. Tillsynsmyndigheten får ange vilket format och vilken redovisningsmetod som ska användas. 

c) Skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter, 
inklusive tillträde till accessnätet, bl.a. i situationer då tillsynsmyndigheten anser att ett nekat tillträde eller orimliga 
villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundens nivå 
eller att det inte skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

d) Skyldighet att erbjuda specificerade tjänster för andra operatörer och som tredje part kan återförsälja, att bevilja öppet 
tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster 
eller virtuella nättjänster, att erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av faciliteter, 
som t.ex. kabelrör, byggnader eller master, att erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 
mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, t.ex. faciliteter för intelligenta nättjänster, att erbjuda tillträde till drifts
tödssystem eller liknande programsystem som krävs för att säkerställa sund konkurrens när det gäller tillhandahållande 
av tjänster, att förbinda nät eller nätfaciliteter. 

Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i leden c och d i denna punkt med villkor som gäller 
rättvis behandling, rimlighet och läglighet. 

e) Skyldigheter som rör kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad pris
sättning och kostnadsredovisningssystem, för tillhandahållande av vissa specifika typer av samtrafik och/eller tillträde, 
om en marknadsanalys visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att den berörda operatören kan ta ut 
överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

Tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till den investering som gjorts av operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata kapitalinvesteringen. 

f) Skyldighet att offentliggöra de specifika skyldigheter som tillsynsmyndigheten har ålagt en tjänsteleverantör med 
angivande av den specifika produkten/tjänsten och de specifika geografiska marknaderna. Aktuell information, såvida 
den inte är konfidentiell och inte omfattar affärshemligheter, görs tillgänglig för allmänheten i en form som garanterar 
att alla berörda parter lätt kan få tillgång till den. 

g) Skyldigheter avseende insyn där operatörer åläggs att offentliggöra specificerade uppgifter och i synnerhet, när en 
operatör omfattas av skyldigheter avseende icke-diskriminering, får tillsynsmyndigheten ålägga operatören att offent
liggöra ett referenserbjudande som ska vara tillräckligt specificerat för att säkerställa att tjänsteleverantörerna inte 
åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten med en beskrivning av de berörda 
erbjudanden som redovisas uppdelade på olika komponenter i enlighet med marknadens behov, samt därmed för
bundna villkor, inbegripet prissättning. 

4. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som ansöker om samtrafik med en tjänsteleverantör som anges ha ett 
betydande inflytande på marknaden får, antingen när som helst eller inom en rimlig tidsfrist som ska ha tillkännagetts, 
vända sig till ett oberoende nationellt organ, som kan vara en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 115.2 d i detta 
avtal, för tvistlösning i frågor som gäller villkor och bestämmelser för samtrafik och/eller tillträde. 

Artikel 119 

Knappa resurser 

1. Parterna ska se till att alla förfaranden för tilldelning och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenser, 
nummer och ledningsrätter, i god tid genomförs på ett objektivt, proportionellt, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den 
rådande situationen i fråga om tilldelade frekvensband ska offentliggöras, men det krävs inga detaljerade angivelser om 
vilka frekvenser som tilldelats för särskilda statliga användningsområden.
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2. Parterna ska sörja för en ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser för telekommunikationstjänster inom sina 
territorier för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv användning av spektrumet. Om efterfrågan på specifika 
frekvenser överstiger tillgången ska lämpliga och öppna förfaranden användas vid tilldelningen av dessa frekvenser i 
syfte att optimera deras användning och underlätta utvecklingen av konkurrens. 

3. Parterna ska se till att tillsynsmyndigheten anförtros tilldelningen av nationella nummerresurser och förvaltningen av 
nationella nummerplaner. 

4. Om offentliga eller lokala myndigheter behåller ägandet eller kontrollen av de tjänsteleverantörer som driver 
offentliga kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster måste en faktisk strukturell åtskillnad göras mellan 
den funktion som ansvarar för beviljande av ledningsrätter och verksamhet med anknytning till ägande eller kontroll. 

Artikel 120 

Samhällsomfattande tjänster 

1. Varje part har rätt att bestämma vilket slags skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster de önskar 
bibehålla. 

2. Sådana skyldigheter betraktas inte som konkurrensbegränsande i sig, förutsatt att de administreras på ett öppet, 
objektivt och icke-diskriminerande sätt. Administrationen av skyldigheterna ska dessutom vara konkurrensneutral och inte 
vara mer betungande än nödvändigt för det slags samhällsomfattande tjänst som respektive part fastställt. 

3. Parterna ska se till att alla tjänsteleverantörer är berättigade att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och ingen 
tjänsteleverantör ska uteslutas på förhand. Leverantörerna ska utses med hjälp av en effektiv, öppen, objektiv och icke- 
diskriminerande metod. Vid behov ska parterna bedöma om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är oskäligt 
betungande för den eller de organisationer som utsetts att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna. Om det är 
motiverat på grundval av en sådan beräkning, och med hänsyn till de eventuella marknadsfördelarna för en organisation 
som erbjuder samhällsomfattande tjänster, ska tillsynsmyndigheterna avgöra om det behövs ett system för att ge ersätt
ning åt berörda tjänsteleverantörer eller för att fördela nettokostnaden för åtaganden att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. 

4. Parterna ska säkerställa att 

a) användarna har tillgång till abonnentförteckningar ( 1 ), i tryckt eller elektronisk form eller bådadera, och att de upp
dateras regelbundet, minst en gång per år, 

b) organisationer som tillhandahåller de tjänster som avses i a tillämpar principen om icke-diskriminering när de 
behandlar uppgifter som de fått från andra organisationer. 

Artikel 121 

Gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster 

Parterna ska inte anta eller bibehålla några åtgärder som begränsar det gränsöverskridande tillhandahållandet av elek
troniska kommunikationstjänster. 

Artikel 122 

Sekretess 

Varje part ska säkerställa konfidentiell behandling av uppgifter inom elektronisk kommunikation och därmed förbundna 
trafikuppgifter genom ett allmänt nät för elektronisk kommunikation och allmänt tillgängliga elektroniska kommunika
tionstjänster, utan att begränsa handeln med tjänster. 

Artikel 123 

Tvister mellan tjänsteleverantörer 

1. Om det uppstår en tvist mellan tjänsteleverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommuni
kationstjänster i samband med de rättigheter och skyldigheter som avses i detta kapitel ska parterna säkerställa att den 
berörda tillsynsmyndigheten på begäran av någon av parterna avger ett bindande beslut så att tvisten ska kunna lösas på 
kortast möjliga tid och i alla händelser inom fyra månader.
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( 1 ) I överensstämmelse med de tillämpliga reglerna om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för 
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2. Tillsynsmyndighetens beslut ska offentliggöras, varvid eventuella affärshemligheter ska respekteras. De berörda 
parterna ska ges en fullständig redogörelse för de skäl som beslutet grundar sig på. 

3. Om tvisten gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska de berörda tillsynsmyndigheterna göra en 
samlad insats för att lösa tvisten. 

Artikel 124 

Tillnärmning av regelverket 

1. Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se 
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk. 

2. Tillnärmningen ska inledas dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de 
delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal. 

U n d e r a v s n i t t 6 

F i n a n s i e l l a t j ä n s t e r 

Artikel 125 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla finansiella tjänster som liberaliserats i enlighet 
med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel. 

2. I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel avses med 

a) finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en leverantör av finansiella tjänster från en part. 
Finansiella tjänster innefattar följande verksamheter: 

i) Försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster 

1. Direkt försäkring (innefattande koassurans): 

a) Livförsäkring. 

b) Icke liv. 

2. Återförsäkring och retrocession. 

3. Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamhet. 

4. Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster. 

ii) Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster): 

1. Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten. 

2. Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypotekslån, factoring och finansiering av affärstrans
aktioner. 

3. Finansiell leasing. 

4. Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbegripet kredit-, betal- och bankkort, resecheckar och 
bankväxlar. 

5. Garantier och åtaganden.
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6. Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat sätt, med 

a) penningmarknadsinstrument (bl.a. checkar, växlar och bankcertifikat), 

b) utländsk valuta, 

c) derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade till terminer och optioner, 

d) valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal, 

e) överlåtbara värdepapper, 

f) andra överlåtbara instrument och ekonomiska tillgångar, inbegripet guld- och silvertackor. 

7. Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom mel
lanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana emissioner. 

8. Penningmäkleri. 

9. Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensions
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster. 

10. Clearing- och avräkningstjänster rörande alla finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument 
och andra överlåtbara instrument. 

11. Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande 
programvara. 

12. Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende all verk
samhet enligt punkterna 1–11, inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av investerings
underlag, investeringsrådgivning samt rådgivning om företagsförvärv, omstrukturering av företag och affärs
strategi. 

b) leverantör av finansiella tjänster: en fysisk eller juridisk person från en part som avser att tillhandahålla eller som 
tillhandahåller finansiella tjänster. Begreppet leverantör av finansiella tjänster innefattar dock inte offentliga institutioner. 

c) offentlig institution: 

1. en regering, en centralbank eller en penningpolitisk myndighet i en part, eller en institution som ägs eller 
kontrolleras av en part och som huvudsakligen har offentliga uppgifter eller bedriver verksamhet för offentliga 
ändamål, med undantag av institutioner som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på 
kommersiella villkor, eller 

2. ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av en centralbank eller en penningpolitisk myndighet, 
när det utför dessa uppgifter. 

d) ny finansiell tjänst: tjänst av finansiell natur, inbegripet tjänster med anknytning till befintliga och nya produkter eller 
till det sätt på vilket en produkt tillhandahålls, som inte tillhandahålls av någon leverantör av finansiella tjänster på 
den ena partens territorium men däremot tillhandahålls på den andra partens territorium. 

Artikel 126 

Försiktighetsklausul 

1. Varje part får införa eller bibehålla åtgärder av försiktighetsskäl, t.ex. för att 

a) skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vars egendom förvaltas av en leverantör av finansiella 
tjänster, 

b) säkra integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system.
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2. Dessa åtgärder ska inte vara mer betungande än vad som är nödvändigt för att deras syfte ska kunna uppnås, och 
får inte innebära en diskriminering av tillhandahållare av finansiella tjänster från den andra parten i förhållande till partens 
egna tillhandahållare av finansiella tjänster av samma slag. 

3. Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer 
och konton eller sådan konfidentiell eller skyddad information som innehas av offentliga institutioner. 

4. Utan att det påverkar andra former av tillsyn av gränsöverskridande handel med finansiella tjänster, kan en part 
kräva att leverantörer av gränsöverskridande finansiella tjänster från den andra parten och finansiella instrument ska 
registreras. 

Artikel 127 

Effektiv och öppen reglering 

1. Varje part ska göra sitt bästa för att i förväg underrätta alla berörda personer om åtgärder med allmän tillämpning 
som parten avser att vidta, så att dessa personer får tillfälle att framföra synpunkter på åtgärderna. Underrättelse om 
sådana åtgärder ska lämnas 

a) genom offentligt tillkännagivande eller 

b) i annan skriftlig eller elektronisk form. 

2. Varje part ska för alla berörda personer göra tillgängliga sina krav rörande ansökningar om tillhandahållande av 
finansiella tjänster. 

På begäran av en sökande ska den berörda parten upplysa sökanden om hur långt handläggningen av ansökan fortskridit. 
Om den berörda parten behöver ytterligare uppgifter från sökanden ska den underrätta sökanden om detta utan oskäligt 
dröjsmål. 

Varje part ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom 
sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas på 
deras territorier. Sådana internationellt överenskomna standarder är bl.a. Baselkommitténs grundläggande principer för en 
effektiv banktillsyn, IAIS (Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter) grundläggande principer för 
försäkring, Ioscos (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn) mål och principer för värdepapperstillsyn, 
OECD:s avtal om utbyte av information i skattefrågor, G20:s uttalande om öppenhet och informationsutbyte i skatte
ärenden samt de 40 rekommendationerna om penningtvätt och de nio särskilda rekommendationerna om finansiering av 
terrorism från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder). 

Parterna ska också beakta de tio nyckelprinciper för informationsutbyte (Ten Key Principles for Information Exchange) som 
utfärdats av G7-ländernas finansministrar och ska vidta alla åtgärder som krävs för att försöka tillämpa dem i sina 
bilaterala kontakter. 

Artikel 128 

Nya finansiella tjänster 

Varje part ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten som är etablerade på den partens territorium 
att tillhandahålla nya finansiella tjänster liknande de tjänster som parten enligt inhemsk lag skulle tillåta sina egna 
leverantörer av finansiella tjänster att tillhandahålla under liknande omständigheter. En part får fastställa i vilken rättslig 
form tjänsten får tillhandahållas och får ställa krav på tillstånd för tillhandahållande av tjänsten. Om ett sådant tillstånd 
krävs ska beslut fattas inom rimlig tid, och tillstånd får då vägras endast av skäl som anges i artikel 126 i detta avtal. 

Artikel 129 

Databehandling 

1. Varje part ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att i bearbetningssyfte överföra 
uppgifter i elektronisk eller annan form till eller från dess territorium, om bearbetningen är en förutsättning för den 
normala affärsverksamheten för dessa leverantörer av finansiella tjänster.
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2. Varje part ska anta tillräckliga garantier för skydd av privatlivet samt enskildas grundläggande fri- och rättigheter, 
särskilt när det gäller överföring av personuppgifter. 

Artikel 130 

Särskilda undantag 

1. Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt 
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster som ingår i ett allmänt pensionsprogram eller 
ett lagstadgat socialförsäkringssystem, utom i de fall då denna verksamhet enligt partens nationella bestämmelser får 
bedrivas av leverantörer av finansiella tjänster i konkurrens med offentliga eller privata institutioner. 

2. Inget i detta avtal gäller för verksamhet som bedrivs av en centralbank eller penningpolitisk myndighet eller av 
någon annan offentlig institution som ett led i penning- eller valutapolitiken. 

3. Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet partens offentliga institutioner, att inom sitt 
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster för sin egen, eller för sina offentliga institu
tioners, räkning eller med egen garanti eller med användning av sina egna finansiella resurser. 

Artikel 131 

Självreglerande organisationer 

När en part kräver medlemskap eller deltagande i, eller tillgång till, självreglerande organ, börser eller marknader för 
värdepapper eller terminer, clearingorgan eller andra organisationer eller sammanslutningar för att leverantörer av finan
siella tjänster från den andra parten ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster på lika villkor med partens leverantörer av 
finansiella tjänster, eller när parten direkt eller indirekt medger sådana enheter privilegier eller fördelar vid tillhandahål
landet av finansiella tjänster, ska parten se till att skyldigheterna enligt artiklarna 88 och 94 i detta avtal iakttas. 

Artikel 132 

Clearing- och betalningssystem 

Enligt de villkor som medger nationell behandling ska varje part ge leverantörer av finansiella tjänster från den andra 
parten som är etablerade på dess territorium tillgång till betalnings- och clearingsystem som drivs av offentliga institu
tioner och till officiella kredit- och refinansieringstjänster som är tillgängliga i samband med normal affärsverksamhet. 
Denna artikel syftar inte till att ge tillgång till partens möjligheter när det gäller långivare i sista instans. 

Artikel 133 

Tillnärmning av regelverket 

1. Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se 
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk. 

2. Tillnärmningen ska inledas dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de 
delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal. 

U n d e r a v s n i t t 7 

T r a n s p o r t t j ä n s t e r 

Artikel 134 

Tillämpningsområde 

I detta underavsnitt anges principerna för liberaliseringen av transporttjänster i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta 
kapitel.
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Artikel 135 

Internationell sjötransport 

1. Detta avtal gäller för internationell sjötransport mellan hamnar i Ukraina och Europeiska unionens medlemsstater 
samt mellan hamnar i Europeiska unionens medlemsstater. Det gäller också för handel mellan hamnar i Ukraina och 
tredjeländer samt mellan hamnar i Europeiska unionens medlemsstater och tredjeländer. 

2. Avtalet ska inte gälla för inhemsk sjötransport mellan hamnar i Ukraina eller mellan hamnar i enskilda medlems
stater i Europeiska unionen. Trots vad som sägs i föregående mening ska förflyttning av utrustning, t.ex. tomma 
containrar, som inte transporteras som gods mot betalning mellan hamnar i Ukraina eller mellan hamnar i enskilda 
medlemsstater i Europeiska unionen betraktas som en del av internationell sjötransport. 

3. I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel gäller följande definitioner: 

a) internationella sjötransporter: omfattar transporter från dörr till dörr och multimodala godstransporter, som omfattas av 
ett enda transportdokument, i vilka ett av transportsätten är sjötransport, och inbegriper för detta ändamål direkt 
tecknande av avtal med tillhandahållare av andra transportsätt. 

b) godshantering i samband med sjöfart: verksamhet som bedrivs av stuveriföretag, inbegripet terminaloperatörer, men inte 
hamnarbetares verksamhet som sådan, när dessa organiseras oberoende av stuveriföretagen eller terminaloperatörerna. 
I den verksamhet som omfattas ingår organisation och övervakning av 

i) lastning och lossning av gods, 

ii) surrning/avsurrning av last, 

iii) mottagande/leverans och förvaring av gods före transporten eller efter lossningen. 

c) tullklareringstjänster (eller tullombudstjänster): verksamhet som består i att för en annan parts räkning utföra tullforma
liteter i samband med import, export eller genomgående transport, oavsett om denna tjänst är tjänstleverantörens 
huvudsakliga verksamhet eller ett vanligt komplement till den huvudsakliga verksamheten. 

d) containerterminaler och depåtjänster: verksamhet som består i lagerhållning av containrar i hamnområden eller inne i 
landet i syfte att fylla/tömma, reparera och tillhandahålla dem för transport. 

e) agent- och mäklartjänster: verksamhet som utgörs av att i ett visst geografiskt område, som agent, företräda ett eller flera 
linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i syfte att 

i) marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämnande av offerter till fak
turering, utfärdande av konossement för företagens räkning, upphandling och vidareförsäljning av nödvändiga 
stödtjänster, förberedelse av dokumentation samt tillhandahållande av företagsinformation, 

ii) representera företagen när det gäller organisationen av fartygets hamnanlöp eller övertagandet av last vid behov. 

f) fraktspeditionstjänster: verksamhet som utgörs av att organisera och övervaka sändningar för avlastarens räkning, genom 
upphandling av transport och stödtjänster, utarbetande av dokumentation och tillhandahållande av företagsinfor
mation.
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g) matartjänster: för- och vidaretransport av internationella laster, särskilt containerlaster, till sjöss, mellan hamnar belägna 
i en av parterna. 

4. Varje part ska medge fartyg som seglar under den andra partens flag eller som drivs av tjänsteleverantörer från den 
andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges de egna fartygen, eller fartyg från 
tredjeländer, beroende på vilken behandling som är förmånligast, vad gäller bl.a. tillträde till hamnar, användning av 
hamnarnas infrastruktur och tjänster, och användning av tjänster i anslutning till sjötransporter ( 1 ), samt relaterade 
avgifter, tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning. 

5. Parterna ska på affärsmässig och icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa principen om oinskränkt tillträde till 
den internationella sjöfartsmarknaden och sjöfartshandeln. 

6. När parterna tillämpar principerna i punkterna 4 och 5 i denna artikel ska de, efter detta avtals ikraftträdande, 

a) inte införa bestämmelser om lastdelning i framtida avtal med tredjeländer om sjöfartstjänster – inbegripet sjöfart med 
torra och flytande bulkvaror samt linjesjöfart – och avsluta lastdelningsbestämmelser om sådana finns i tidigare avtal, 
och 

b) avskaffa eller avstå från att genomföra administrativa, tekniska eller andra åtgärder som skulle kunna utgöra en 
indirekt begränsning och ha diskriminerande verkan på den andra partens medborgare eller företag vid tillhandahål
lande av tjänster i internationell sjötransport. 

7. Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att ha anläggningar på 
sitt territorium på sådana villkor som, vad gäller etablering och verksamhet, inte är mindre förmånliga än de villkor som 
parten medger sina egna tjänsteleverantörer eller de villkor som parten medger tjänsteleverantörer från ett tredjeland, 
beroende på vilka villkor som är förmånligast. I enlighet med bestämmelserna i avsnitt 2 i detta kapitel ska varje part, när 
det gäller verksamheten vid sådana anläggningar, tillåta att tjänsteleverantörer från den andra parten, i enlighet med dess 
lagar och andra författningar, bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar men inte är begränsad till följande: 

a) Offentliggörande, marknadsföring och försäljning av sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från läm
nande av offerter till fakturering, för egen räkning eller som ombud för andra leverantörer av internationella sjötrans
porttjänster, genom direkta kundkontakter. 

b) Tillhandahållande av affärsupplysningar på alla sätt, däribland datoriserade informationssystem och elektroniskt da
tautbyte (om inte annat sägs i eventuella icke-diskriminerande restriktioner då det gäller telekommunikation), 

c) Upprättande av transport- och tullhandlingar och andra dokument som rör de transporterade godsens ursprung och 
beskaffenhet. 

d) Organiserande av fartygets hamnanlöp eller omhändertagande av last för egen räkning eller som ombud för andra 
leverantörer av internationella sjötransporttjänster. 

e) Etablering av affärsöverenskommelser med vilken lokalt etablerad skeppsklarerare som helst, däribland delägarskap i 
bolagets aktiekapital och anställning av personal, rekryterad lokalt eller från utlandet, om inte annat sägs i relevanta 
bestämmelser i detta avtal. 

f) Upphandling och användning för egen eller för kunders räkning (och för vidareförsäljning till kunder) av transport
tjänster med alla transportsätt, bland annat på inre vattenvägar, på väg eller järnväg samt kringtjänster för alla 
transportsätt, som är nödvändiga för att tillhandahålla en integrerad transporttjänst. 

g) Ägande av den utrustning som är nödvändig för att bedriva ekonomisk verksamhet.
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( 1 ) Tjänster i anslutning till sjötransporter omfattar godshantering i samband med sjöfart, lagring och magasinering, tullklareringstjänster, 
containerterminals- och depåtjänster, agent- och mäklartjänster, fraktspeditionstjänster, uthyrning av fartyg med besättning, underhåll 
och reparation av fartyg samt bogsering och stödtjänster för sjöfart.



8. Varje part ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge leverantörer av internationella sjötransporttjänster från 
den andra parten tillgång till följande hamntjänster: lotsning, bogsering, proviantering, påfyllning av bränsle och vatten, 
sophämtning och ballastavfallshämtning, hamnkaptenens tjänster, navigationshjälpmedel, landbaserade operativa tjänster 
som är nödvändiga för sjöfart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, reparationsmöjligheter för nödsi
tuationer samt ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster. 

9. Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att tillhandahålla 
internationella sjötransporttjänster som omfattar en transportsträcka på den andra partens inre vattenvägar. 

10. Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att, på icke-dis
kriminerande grund och på villkor som avtalats mellan de berörda företagen, utnyttja matartjänster mellan Ukrainas 
hamnar eller mellan hamnar i enskilda medlemsstater i Europeiska unionen som tillhandahålls av de leverantörer av 
sjötransporttjänster som är registrerade i den förstnämnda parten. 

11. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen av de sjöfartsavtal som ingåtts mellan Ukraina och Europeiska unionens 
medlemsstater när det gäller frågor som faller utanför detta avtals tillämpningsområde. Om detta avtal är mindre 
förmånligt när det gäller vissa frågor än befintliga avtal mellan enskilda medlemsstater i Europeiska unionen och Ukraina, 
ska de förmånligare bestämmelserna ha företräde utan att det påverkar EU-partens skyldigheter och med hänsyn till 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Bestämmelserna i detta avtal ersätter bestämmelserna i tidigare bilaterala 
avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens medlemsstater och Ukraina, om de sistnämnda bestämmelserna är antingen 
oförenliga med de förstnämnda, med undantag för den situation som avses i föregående mening, eller identiska med dem. 
De bestämmelser i befintliga bilaterala avtal som inte omfattas av detta avtal ska fortsätta att gälla. 

Artikel 136 

Transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar 

1. För att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transporterna mellan parterna, anpassad 
till båda parters handelsbehov, ska parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde när det gäller transporter på 
väg, järnväg och inre vattenvägar genom eventuella framtida särskilda avtal för transport på väg, järnväg och inre 
vattenvägar. 

2. Innan de avtal som avses i punkt 1 i denna artikel har slutits får parterna inte göra villkoren för ömsesidigt 
marknadstillträde mer restriktiva mellan parterna jämfört med den rådande situationen dagen före dagen för detta avtals 
ikraftträdande. 

3. De bestämmelser i befintliga bilaterala avtal som inte omfattas av de framtida möjliga avtal som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska fortsätta att gälla. 

Artikel 137 

Lufttransport 

1. För att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transporterna mellan parterna, anpassad 
till båda parters handelsbehov, bör parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport i 
enlighet med avtalet mellan EU och Ukraina om ett gemensamt luftrum (nedan kallat CAA). 

2. Innan CAA ingås får parterna inte vidta några åtgärder som är mer restriktiva eller diskriminerande jämfört med den 
rådande situationen före den dag då det här avtalet träder i kraft. 

Artikel 138 

Tillnärmning av regelverket 

Ukraina ska anpassa sin lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra regler, till EU-partens vid varje tidpunkt 
gällande lagstiftning för internationell sjötransport, om detta tjänar till att uppnå målen liberalisering, ömsesidigt tillträde 
till parternas marknader samt rörlighet för passagerare och varor. Denna tillnärmning ska inledas dagen för underteck
nandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta 
avtal.
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A v s n i t t 6 

E l e k t r o n i s k h a n d e l 

Artikel 139 

Mål och principer 

1. Parterna erkänner att den elektroniska handeln ökar möjligheterna till handel inom många sektorer och är överens 
om att främja utvecklingen av elektronisk handel mellan sig, särskilt genom att samarbeta om de frågor som uppstår i 
samband med elektronisk handel enligt bestämmelserna i detta kapitel. 

2. Parterna är överens om att utvecklingen av den elektroniska handeln helt måste uppfylla högsta internationella 
dataskyddskrav, så att användarna får förtroende för den elektroniska handeln. 

3. Parterna är överens om att elektroniska överföringar ska betraktas som tillhandahållande av tjänster, i den mening 
som avses i avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel, som ska vara tullfria. 

Artikel 140 

Rättsliga aspekter på elektronisk handel 

1. Parterna ska föra en dialog om rättsliga frågor som den elektroniska handeln ger upphov till, t.ex. 

a) erkännande av certifikat för elektroniska signaturer som utfärdats till allmänheten och underlättande av certifierings
tjänster över gränserna, 

b) tjänstelevererande mellanhänders ansvar vid överföring eller lagring av uppgifter, 

c) behandling av obeställda elektroniska kommersiella meddelanden, 

d) konsumentskydd vid elektronisk handel, 

e) övriga frågor som är relevanta för utvecklingen av den elektroniska handeln. 

2. Sådant samarbete kan ta formen av utbyte av information om parternas respektive lagstiftning om dessa frågor och 
om genomförandet av denna lagstiftning. 

A v s n i t t 7 

U n d a n t a g 

Artikel 141 

Allmänna undantag 

1 Utan att det påverkar de allmänna undantagen i artikel 472 i detta avtal omfattas bestämmelserna i detta kapitel och 
i bilagorna XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F och XVII till detta avtal av undantagen i denna artikel. 

2. Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig 
eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av etable
ringsfriheten eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för 
någon av parterna att anta eller genomföra följande åtgärder: 

a) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller moralen eller för att upprätthålla allmän 
ordning. 

b) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa.
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c) Åtgärder som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om åtgärderna tillämpas i samband med begränsningar 
beträffande inhemska investerare eller beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion av tjänster. 

d) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. 

e) Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga 
med bestämmelserna i detta kapitel, inbegripet sådana som hänför sig till 

i) förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller åtgärder vid ett bristande fullgörande av avtalsförplik
telser, 

ii) skyddet av enskildas privatliv i samband med bearbetning och spridning av personuppgifter samt skyddet av 
sekretess för enskildas register och konton, 

iii) säkerhet. 

f) Åtgärder som är oförenliga med artiklarna 88.1 och 94 i detta avtal, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att 
säkerställa en effektiv eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på näringsverksamhet, 
investerare eller tjänsteleverantörer från den andra parten ( 1 ). 

3. Bestämmelserna i detta kapitel och i bilagorna XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F och XVII till detta avtal 
ska inte tillämpas på parternas respektive sociala trygghetssystem eller verksamhet på en parts territorium som, om än 
bara tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning. 

Artikel 142 

Skatteåtgärder 

Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med detta kapitel ska inte gälla för den behandling för 
skatteändamål som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal mellan parterna för att 
undvika dubbelbeskattning. 

Artikel 143 

Undantag i säkerhetssyfte 

1. Inget i detta avtal ska tolkas på följande sätt: 

a) Som en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga säkerhetsintressen på spel. 

b) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhets
intressen, där sådana åtgärder 

i) rör tillverkning av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel, 

ii) avser ekonomisk verksamhet som utövas direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,
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( 1 ) Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig eller effektiv beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en 
part vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som 

i) gäller investerare och tjänsteleverantörer som inte har sin hemvist i staten i fråga, eftersom deras skattskyldighet bestäms med 
hänsyn till vilka beskattningsbara inkomster som härrör från partens territorium, eller 

ii) gäller icke-bosatta personer för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt på partens territorium, eller 
iii) gäller icke-bosatta och bosatta personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive indrivningsåtgärder, eller 
iv) gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls i eller från den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning av 

eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor inom partens territorium, eller 
v) särskiljer investerare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt skattskyldiga från andra investerare och tjänsteleverantörer på 

grund av skillnaden i skattebas, eller 
vi) fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande 

personer eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda partens skattebas. 
Skattetermer eller skattebegrepp i led f i denna bestämmelse och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och 
skattebegrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt inhemsk lagstiftning i den part som vidtar åtgärden.



iii) avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas, eller 

iv) vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna. 

c) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som parten åtagit sig i syfte att bevara 
internationell fred och säkerhet. 

KAPITEL 7 

Löpande betalningar och kapitalrörelser 

Artikel 144 

Löpande betalningar 

Parterna förbinder sig att inte införa några restriktioner och ska, i fritt konvertibel valuta och i enlighet med bestäm
melserna i artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden, tillåta alla betalningar och överföringar på betalnings
balansens bytesbalans mellan parterna. 

Artikel 145 

Kapitalrörelser 

1. När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med 
detta avtals ikraftträdande säkerställa fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar ( 1 ) som görs i enlighet 
med värdlandets lagstiftning, investeringar som görs i enlighet med kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och 
elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av 
sådant investerat kapital och eventuell vinst därav. 

2. När det gäller övriga transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och 
med dagen för detta avtals ikraftträdande och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i avtalet 
säkerställa 

a) fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller tillhandahållande av tjänster där en person 
som är bosatt på en parts territorium deltar, 

b) fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar som görs av investerare i den andra parten samt finansiella 
lån och krediter från dessa. 

3. Ukraina förbinder sig att slutföra liberaliseringen av transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finan
siella balans, motsvarande liberaliseringen i EU-parten, innan inremarknadsbehandling beviljas på området finansiella 
tjänster i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII till detta avtal. En positiv bedömning av Ukrainas lagstiftning om 
kapitalrörelser, dess genomförande och fortsatt kontroll av efterlevnaden i enlighet med principerna i artikel 4.3 i bilaga 
XVII till detta avtal är en nödvändig förutsättning för att handelskommittén ska kunna bevilja inremarknadsbehandling 
med avseende på finansiella tjänster. 

4. Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är 
bosatta på EU-partens och Ukrainas respektive territorier, och de får inte göra befintliga regler mer restriktiva; denna 
bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 146 

Skyddsåtgärder 

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, får de berörda parterna, om betalningar eller 
kapitalrörelser mellan parterna under exceptionella omständigheter orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för 
bedrivandet av valuta- eller penningpolitik ( 2 ) i en eller flera av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina, vidta 
skyddsåtgärder beträffande kapitalrörelser mellan EU-parten och Ukraina för en period av högst sex månader, om sådana 
åtgärder är absolut nödvändiga. Den part som vidtar skyddsåtgärder ska underrätta den andra parten om eventuella 
skyddsåtgärder och snarast möjligt lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande.
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Artikel 147 

Underlättande och ytterligare bestämmelser om liberalisering 

1. Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser sig emellan för att främja målen i detta avtal. 

2. Under de fyra första åren efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna vidta åtgärder för att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av EU-partens regler om fri rörlighet för kapital. 

3. Handelskommittén ska granska de åtgärder som vidtagits och besluta om villkoren för ytterligare liberalisering före 
utgången av det femte året efter dagen för detta avtals ikraftträdande. 

KAPITEL 8 

Offentlig upphandling 

Artikel 148 

Mål 

Parterna erkänner att öppna, icke-diskriminerande och konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden som medger insyn 
bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling, och de fastställer som mål ett faktiskt, ömsesidigt och gradvist öppnande av 
sina respektive upphandlingsmarknader. 

I detta kapitel föreskrivs ömsesidigt tillträde respektive upphandlingsmarknader på grundval av principen om nationell 
behandling på nationell, regional och lokal nivå för offentliga upphandlingar och koncessioner såväl inom den traditio
nella sektorn som inom den allmännyttiga sektorn. Det föreskrivs en gradvis tillnärmning av Ukrainas lagstiftning om 
offentlig upphandling till EU:s regelverk om offentlig upphandling, som ska åtföljas av en institutionell reform och 
inrättandet av ett effektivt system för offentlig upphandling som bygger på principerna för offentlig upphandling i 
EU-parten och de termer och definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (nedan 
kallat direktiv 2004/18/EG) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om sam
ordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) 
(nedan kallat direktiv 2004/17/EG). 

Artikel 149 

Tillämpningsområde 

1. Detta kapitel gäller för kontrakt för byggentreprenader, varor eller tjänster inom både den offentliga och den 
allmännyttiga sektorn samt byggentreprenad- och tjänstekoncessioner. 

2. Detta kapitel gäller för alla upphandlande myndigheter och alla upphandlande enheter som uppfyller definitionerna i 
EU:s regelverk för offentlig upphandling (båda nedan kallade upphandlande enheter). Det omfattar också offentligrättsliga 
organ och offentliga företag på det allmännyttiga området t.ex. statsägda företag som genomför relevant verksamhet och 
privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter på det allmännyttiga området. 

3. Detta kapitel gäller för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i bilaga XXI-P: 

Beräkningen av det uppskattade värdet på ett offentligt kontrakt ska grunda sig på det totala beloppet exklusive mer
värdesskatt. Vid tillämpningen av dessa tröskelvärden ska Ukraina beräkna och räkna om dessa värden till sin nationella 
valuta på grundval av Ukrainas centralbanks växelkurs. 

Dessa tröskelvärden ska revideras regelbundet vartannat år med början det första jämna året efter avtalets ikraftträdande, 
på grundval av den genomsnittliga dagskursen för euro, uttryckt i särskilda dragningsrätter, under de 24 månader som 
slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla den 1 januari. Om det behövs ska de 
reviderade tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste tusental euro. Revideringen av tröskelvärdena ska godkännas av 
handelskommittén i enlighet med det förfarande som anges i avdelning VII (Institutionella och allmänna bestämmelser 
samt slutbestämmelser) i detta avtal.
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Artikel 150 

Institutionell bakgrund 

1. Parterna ska inrätta eller bibehålla en lämplig institutionell ram och de mekanismer som är nödvändiga för att 
systemet för offentlig upphandling ska fungera väl och relevanta principer tillämpas. 

2. Inom ramen för den institutionella reformen ska Ukraina framför allt utse följande: 

a) Ett centralt verkställande organ som ansvarar för den ekonomiska politiken och som ska sörja för en samstämmig 
politik på alla områden med anknytning till offentlig upphandling. Detta organ ska underlätta och samordna genom
förandet av detta kapitel och leda processen för tillnärmning av lagstiftningen. 

b) Ett opartiskt och oberoende organ som prövar de beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller enheter vid 
tilldelning av kontrakt. I detta sammanhang avses med oberoende att organet ska vara en offentlig myndighet som är 
skild från alla upphandlande enheter och ekonomiska aktörer. Det ska finnas möjlighet för rättslig prövning av de 
beslut som fattas av detta organ. 

3. Parterna ska säkerställa att de beslut som fattas av de myndigheter som ansvarar för prövningen av klagomål 
verkställs. 

Artikel 151 

Grundläggande principer för tilldelning av kontrakt 

1. Senast sex månader efter ikraftträdandet av detta avtal ska parterna ha börjat tillämpa en rad grundläggande 
principer för tilldelning av alla avtal enligt punkterna 2–15 i denna artikel. Dessa grundläggande principer följer direkt 
av reglerna och principerna för offentlig upphandling enligt EU:s regelverk för offentlig upphandling, däribland princi
perna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet. 

Offentliggörande 

2. Parterna ska säkerställa att alla planerade upphandlingar offentliggörs i ett lämpligt medium i en omfattning som är 
tillräcklig för att 

a) öppna marknaden för konkurrens och 

b) ge alla intresserade ekonomiska aktörer möjlighet att få tillfredsställande tillgång till information om den planerade 
upphandlingen före tilldelningen av kontrakt och att anmäla sitt intresse för att tilldelas upphandlingen. 

3. Offentliggörandet ska vara anpassat till det ekonomiska intresset av ett kontrakt för de ekonomiska aktörerna. 

4. Offentliggörandet ska minst innehålla de väsentliga uppgifterna om det kontrakt som ska tilldelas, de kvalitativa 
urvalskriterierna, metoden för tilldelning av kontrakt, tilldelningskriterier och alla annan information som de ekonomiska 
aktörerna rimligtvis behöver för att fatta beslut om huruvida de ska anmäla sitt intresse för att tilldelas upphandlingen. 

Tilldelning av kontrakt 

5. Alla kontrakt ska tilldelas genom öppna och opartiska upphandlingsförfaranden som förhindrar korruption. Denna 
opartiskhet ska säkerställas särskilt genom en icke-diskriminerande beskrivning av föremålet för upphandlingen, möjlighet 
för alla ekonomiska aktörer att delta på lika villkor, lämpliga tidsfrister och ett objektivt tillvägagångssätt. 

6. De upphandlande enheterna ska när de beskriver de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas 
använda mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner samt internationella, europeiska eller nationella stan
darder.
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7. Beskrivningen av vad som krävs när det gäller en byggentreprenad, en vara eller en tjänst bör inte innehålla 
uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, och inte heller hänvisningar till varumärke, 
patent eller typ, ursprung eller tillverkning såvida detta inte motiveras av föremålet för upphandlingen och åtföljs av 
orden ”eller likvärdigt”. I första hand ska mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner användas. 

8. De upphandlande enheterna får inte införa villkor som leder till direkt eller indirekt diskriminering mot den andra 
partens ekonomiska aktörer, t.ex. krav på att de ekonomiska aktörer som är intresserade av kontraktet måste vara 
etablerade i samma land, region eller territorium som den upphandlande enheten. 

Trots vad som sägs ovan, kan den som tilldelas kontraktet åläggas att inrätta viss infrastruktur på den plats där uppdraget 
ska utföras, om detta är befogat på grund av speciella omständigheter vid upphandlingen. 

9. Tidsfristerna för intresseanmälan och inlämning av anbud ska vara tillräckligt långa för att ekonomiska aktörer från 
den andra parten ska kunna göra en tillfredsställande bedömning och utarbeta ett anbud. 

10. Alla deltagare måste kunna få kännedom i förväg om de regler som gäller för förfarandet samt urvals- och 
tilldelningskriterier. Dessa regler måste tillämpas på samma sätt på alla deltagare. 

11. De upphandlande enheterna får begränsa antalet sökande som inbjuds att lämna anbud förutsatt att 

a) detta görs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och 

b) urvalet görs endast på grundval av objektiva faktorer som sökandenas erfarenhet i den sektor det gäller, företagets 
storlek och infrastruktur eller deras tekniska och yrkesmässiga kompetens. 

Om ett begränsat antal sökande inbjuds att lämna anbud bör hänsyn tas till behovet att säkerställa tillfredsställande 
konkurrens. 

12. De upphandlande enheterna får använda sig av förhandlade förfaranden endast i definierade undantagsfall när ett 
sådant förfarande inte de facto snedvrider konkurrensen. 

13. De upphandlande enheterna får använda sig av kvalifikationssystem endast på villkor att förteckningen över 
kvalificerade aktörer upprättas genom ett väl offentliggjort, transparent och öppet förfarande. Kontrakt som omfattas 
av sådana system ska dessutom tilldelas på ett icke-diskriminerande sätt. 

14. Parterna ska säkerställa att tilldelningen av kontrakt sker på ett öppet sätt till den sökande som har lämnat in det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med det lägsta priset, på grundval av anbudskriterier och förfarande
regler som fastställts och meddelats i förväg. De slutgiltiga besluten ska meddelas samtliga sökande utan dröjsmål. En 
sökande som inte tilldelats något kontrakt ska på begäran få så detaljerad information om skälen till detta att beslutet kan 
prövas. 

Rättsligt skydd 

15. Parterna ska säkerställa att alla som har eller har haft intresse av att tilldelas ett särskilt kontrakt och som har 
skadats eller riskerar att skadas av en påstådd överträdelse har rätt till verkningsfullt opartiskt rättsligt skydd mot alla 
beslut från den upphandlande enheten som har samband med tilldelningen av det kontraktet. De beslut som fattas under 
loppet av och vid slutförandet av ett sådant prövningsförfarande ska offentliggöras på ett sådant sätt att samtliga berörda 
ekonomiska aktörer informeras om besluten. 

Artikel 152 

Planering av tillnärmning av lagstiftning 

1. Innan tillnärmningen av lagstiftningen inleds ska Ukraina till handelskommittén överlämna en övergripande färd
plan för genomförandet av detta kapitel med tidsplaner och delmål som bör omfatta alla reformer som rör tillnärmning 
av lagstiftningen och kapacitetsuppbyggnad. Denna färdplan ska överensstämma med de faser och tidsplaner som anges i 
bilaga XXI-A till detta avtal.
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2. Färdplanen ska omfatta samtliga aspekter av reformerna och den allmänna rättsliga ramen för genomförandet av 
offentlig upphandling, i synnerhet tillnärmning av lagstiftningen för offentliga kontrakt, kontrakt inom den allmännyttiga 
sektorn, koncessioner avseende byggentreprenader och prövningsförfaranden samt förstärkning av den administrativa 
kapaciteten på alla nivåer, inbegripet överprövningsorgan och tillsynsmekanismer 

3. Efter ett positivt yttrande från handelskommittén ska färdplanen betraktas som ett referensdokument för genom
förandet av detta kapitel. Europeiska unionen kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa Ukraina att genomföra färd
planen. 

Artikel 153 

Tillnärmning av lagstiftningen 

1. Ukraina ska bemöda sig om att se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning om offentlig upphandling gradvis 
görs förenlig med EU:s regelverk för offentlig upphandling. 

2. Tillnärmningen av lagstiftningen ska genomföras i på varandra följande faser enligt bilaga XXI-A och bilagorna XXI- 
B–XXI-E, XXI-G, XXI-H samt XXI-J till detta avtal. I bilagorna XXI-F och XXI-I till detta avtal anges de icke-obligatoriska 
delar som inte behöver införlivas, och i bilagorna XXI-K–XXI-N de delar av EU:s regelverk som inte omfattas av 
tillnärmningen av lagstiftningen. Vid denna process ska relevant rättspraxis vid Europeiska unionens domstol beaktas 
liksom de genomförandeåtgärder som Europeiska kommissionen vidtagit samt, om detta blir nödvändigt, alla ändringar 
av EU:s regelverk som sker under tiden. Genomförandet av varje enskild etapp ska utvärderas av handelskommittén och, 
efter ett positivt yttrande från kommittén, kopplas samman med det ömsesidiga beviljandet av marknadstillträde enligt 
bilaga XXI-A till detta avtal. Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Ukraina om alla ändringar av EU:s 
regelverk. Den ska ge råd och tekniskt stöd till genomförandet av sådana ändringar. 

3. Parterna är eniga om att handelskommittén inte ska gå vidare till utvärderingen av den påföljande etappen förrän 
åtgärderna för att genomföra den föregående etappen har slutförts och godkänts i enlighet med punkt 2 i denna artikel. 

4. Parterna ska säkerställa att de aspekter och områden av offentlig upphandling som inte omfattas av denna artikel 
följer principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling enligt artikel 151 i detta avtal. 

Artikel 154 

Marknadstillträde 

1. Parterna är eniga om att det effektiva och ömsesidiga öppnandet av deras respektive marknader ska ske gradvis och 
samtidigt. Under processen för att tillnärma lagstiftningen ska omfattningen av det marknadstillträde som ömsesidigt 
beviljas vara kopplad till framstegen i denna process i enlighet med bilaga XXI-A till detta avtal. 

2. Beslut om att gå vidare till nästa etapp av öppning av marknaderna ska ske på grundval av en bedömning av 
kvaliteten på den lagstiftning som antagits och dess pratiska tillämpning. Handelskommittén ska regelbundet göra sådana 
bedömningar. 

3. I den mån en part har öppnat sin marknad för offentlig upphandling i enlighet med bilaga XXI-A till detta avtal ska 
EU-parten ge ukrainska företag tillträde till sina upphandlingsförfaranden – oavsett om dessa är etablerade i EU-parten 
eller inte – enligt EU:s regler för offentlig upphandling på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller 
för EU-partens företag. Ukraina ska ge EU-partens företag tillträde till sina upphandlingsförfaranden – oavsett de är 
etablerade i Ukraina eller inte – i enlighet med sina nationella regler för upphandling på villkor som inte är mindre 
gynnsamma än de villkor som gäller för ukrainska företag. 

4. När den sista etappen av processen av tillnärmning av lagstiftningen genomförts ska parterna undersöka möjligheten 
att ömsesidigt ge marknadstillträde till upphandlingar även under de tröskelvärden som anges i artikel 149.3 i detta avtal.
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5. Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland. 

Artikel 155 

Information 

1. Parterna ska se till att upphandlande enheter och ekonomiska aktörer är välunderrättade om förfarandena för 
offentlig upphandling, bland annat genom att offentliggöra all relevant lagstiftning och alla administrativa avgöranden. 

2. Parterna ska sörja för en effektiv spridning av information om kontraktsmöjligheter. 

Artikel 156 

Samarbete 

1. Parterna ska stärka sitt samarbete genom utbyte av erfarenheter och information om bästa praxis och regelverk. 

2. EU-parten ska underlätta genomförandet av detta kapitel, däribland genom tekniskt stöd när så är lämpligt. I 
överensstämmelse med bestämmelserna om finansiellt samarbete i avdelning VI (Finansiellt samarbete med bestämmelser 
om bedrägeribekämpning) i detta avtal ska särskilda beslut om finansiellt stöd fattas genom EU:s relevanta finansierings
mekanismer och finansieringsinstrument. 

3. En vägledande förteckning över samarbetsfrågor finns i bilaga XXI-O till detta avtal. 

KAPITEL 9 

Immateriella rättigheter 

A v s n i t t 1 

A l l m ä n n a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 157 

Mål 

Målen med detta kapitel är att 

a) underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter i parterna, och 

b) få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter och se till att lagstiftningen på detta område 
efterlevs. 

Artikel 158 

Skyldigheternas art och omfattning 

1. Parterna ska säkerställa ett fullgott och effektivt genomförande av de internationella avtal om immateriella rättig
heter i vilka de är parter, däribland avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter i bilaga 1C till WTO-avtalet 
(nedan kallat Tripsavtalet). Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera och ytterligare specificera parternas rättigheter 
och skyldigheter enligt Tripsavtalet och andra internationella avtal om immateriella rättigheter. 

2. I detta avtal avses med immateriella rättigheter upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till datorprogram och databaser 
och närstående rättigheter, patenträttigheter inbegripet rätten till patent för biotekniska uppfinningar, varumärken, han
delsnamn i den mån dessa skyddas som exklusiva rättigheter i berörd nationell lagstiftning, mönster, kretsmönster 
(topografier) i integrerade kretsar, geografiska beteckningar inbegripet ursprungsbeteckningar, källangivelser, växtsorter, 
skydd av företagshemligheter samt skydd mot otillbörlig konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av 
den industriella äganderätten (1967) (nedan kallad Pariskonventionen).
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Artikel 159 

Tekniköverföring 

1. Parterna är överens om att utbyta synpunkter och information om sina metoder och sin politik som påverkar 
tekniköverföring, både för tillämpning nationellt och internationellt. Detta ska framför allt omfatta åtgärder för att 
underlätta informationsflöden, partnerskap mellan företag samt licensiering och underleverantörskontrakt på frivillig basis. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de nödvändiga villkoren för att skapa en gynnsam miljö för tekniköverföring i 
värdländerna, t.ex. frågor som relevanta regelverk och utveckling av humankapital. 

2. Parterna ska säkerställa att de rättmätiga intressena för innehavare av immateriella rättigheter skyddas. 

Artikel 160 

Konsumtion 

Parterna ska fritt kunna inrätta sina egna ordningar för konsumtion av immateriella rättigheter, med beaktande av 
bestämmelserna i Tripsavtalet. 

A v s n i t t 2 

S t a n d a r d e r f ö r i m m a t e r i e l l a r ä t t i g h e t e r 

U n d e r a v s n i t t 1 

U p p h o v s r ä t t o c h n ä r s t å e n d e r ä t t i g h e t e r 

Artikel 161 

Skydd 

Parterna ska efterleva 

a) artiklarna 1–22 i Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt 
radioföretag (1961) (nedan kallad Romkonventionen), 

b) artiklarna 1–18 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (1886, senast ändrad 1979) (nedan 
kallad Bernkonventionen), 

c) artiklarna 1–14 i Wipos fördrag om upphovsrätt (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) (1996) 
(nedan kallat WCT), och 

d) artiklarna 1–23 i Wipos fördrag om framföranden och fonogram (1996). 

Artikel 162 

Upphovsrättens varaktighet 

1. Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen ska löpa under upphovs
mannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för 
allmänheten. 

2. I fråga om verk med gemensamt upphovsmannaskap ska den skyddstid som avses i punkt 1 beräknas från den sist 
avlidne upphovsmannens dödsdag. 

3. I fråga om anonyma eller pseudonyma verk ska skyddstiden vara 70 år efter det att verket lagligen gjordes 
tillgängligt för allmänheten. Om den pseudonym som upphovsmannen antagit inte medger något tvivel om hans eller 
hennes identitet eller om upphovsmannen avslöjar sin identitet under den tid som avses i första meningen, ska dock den 
skyddstid som fastställs i punkt 1 tillämpas.

SV L 161/76 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



4. Om ett verk utges i band, delar, häften, nummer eller avsnitt och skyddstiden beräknas från den dag då verket 
lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten, ska en separat skyddstid gälla för varje sådan del. 

5. Skyddet ska upphöra för verk för vilka skyddstiden inte beräknas från upphovsmannens eller upphovsmännens död 
och som inte lagligen gjorts tillgängliga för allmänheten inom 70 år efter det att de skapades. 

Artikel 163 

Varaktigheten för skydd för filmverk och audiovisuella verk 

1. Huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk ska anses som dess upphovsman eller en av dess upphovs
män. Parterna kan föreskriva att andra ska anses som medupphovsmän. 

2. Skyddstiden för filmverk eller audiovisuella verk ska löpa ut tidigast 70 år efter den tidpunkt då den sist avlidne i en 
grupp fastställda personer dör, oavsett om dessa personer anses som medupphovsmän eller inte. Denna grupp bör 
åtminstone omfatta huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till den musik 
som särskilt skapats för att användas i filmverket eller det audiovisuella verket. 

Artikel 164 

Närstående rättigheters varaktighet 

1. Utövande konstnärers rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter dagen för framförandet. Om en upptagning av 
framförandet ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna tid, ska rättigheterna dock löpa ut tidigast 50 år från 
den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först. 

2. Fonogramframställares rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att upptagningen gjordes. Om fonogrammet 
har publicerats lagligt under den perioden ska dock dessa rättigheter löpa ut tidigast 50 år från dagen för den första 
lagliga publiceringen. Om ingen laglig publicering har ägt rum under den period som anges i första meningen och om 
fonogrammet har lagligen överförts till allmänheten under denna period ska rättigheterna upphöra 50 år efter den dag då 
den första lagliga överföringen gjordes till allmänheten. 

3. De rättigheter som tillkommer producenter av den första upptagningen av en film ska löpa ut tidigast 50 år efter 
upptagningen. Om filmen ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna period ska rättigheterna dock löpa ut 
tidigast 50 år efter den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först. 
Uttrycket ”film” ska avse ett cinematografiskt eller audiovisuellt verk eller rörliga bilder, med eller utan ljud. 

4. Televisions- och radioföretags rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att utsändningen först överfördes via 
tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit. 

Artikel 165 

Skydd för inte tidigare utgivna verk 

En person som efter det upphovsrättsliga skyddets utgång för första gången lagligen ger ut eller lagligen offentliggör ett 
inte tidigare utgivet verk ska ha rätt till ett skydd motsvarande upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Skyddstiden för 
sådana rättigheter ska vara 25 år från den dag då verket först lagligen gavs ut eller lagligen offentliggjordes. 

Artikel 166 

Kritiska och vetenskapliga publikationer 

Parterna får även skydda kritiska och vetenskapliga utgåvor av verk som inte längre skyddas av upphovsrätt. Skyddstiden 
för sådana rättigheter ska vara högst 30 år från den dag då verket först lagligen gavs ut.
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Artikel 167 

Skydd för fotografier 

Fotografier som är originella på så sätt att de är upphovsmannens egna intellektuella skapelse ska skyddas enligt 
artikel 162 i detta avtal. Parterna får fastställa skydd för andra fotografier. 

Artikel 168 

Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter 

Parterna medger behovet av att fastställa ordningar mellan parternas respektive upphovsrättsorganisationer för att öm
sesidigt förbättra tillgången till och överföringen av innehåll mellan parternas territorier och säkerställa ömsesidigt över
förande av royalties för användning av parternas verk eller andra upphovsrättsskyddade alster. Parterna erkänner att det är 
nödvändigt att deras respektive upphovsrättsorganisationer uppnår en hög rationaliseringsnivå och hög nivå av öppenhet 
i genomförandet av sina uppgifter. 

Artikel 169 

Upptagningsrätt 

1. I denna artikel avses med upptagning konkretisering av ljud och bilder eller av symboler för ljud och bilder ur vilken 
detta ljud eller dessa bilder kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning. 

2. Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina fram
föranden. 

3. Parterna ska föreskriva att radio- eller televisionsföretag har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina 
utsändningar, när dessa sker över tråd eller trådlöst, inbegripet sändning genom kabel eller satellit. 

4. En kabeldistributör ska inte ha de rättigheter som avses i punkt 2 när den enbart genom kabel vidaresänder ett 
radio- eller televisionsföretags utsändningar. 

Artikel 170 

Radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten 

1. I denna artikel gäller följande definitioner: 

a) radio- och televisionsutsändning: trådlös utsändning av ljud eller av bilder och ljud eller av symboler för sådana för 
mottagning av allmänheten, sådan utsändning per satellit, och, där hjälpmedel för avkodning tillhandahålls allmän
heten av den utsändande organisationen eller med dess samtycke, utsändning av kodade signaler, 

b) återgivning för allmänheten: utsändning till allmänheten, genom något annat medel än radio- och televisionsutsändning, 
av ljud från ett framförande eller ljud eller symboler för ljud upptagna på fonogram. I punkt 3 avses med återgivning 
för allmänheten även att göra ljud eller symboler för ljud på fonogram hörbara för allmänheten. 

2. Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös radio- och televisions
utsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- 
eller televisionsutsändning eller härrör från en upptagning. 

3. Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer och framställare av fonogram har rätt till en skälig ersättning, när ett 
fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller för annan 
återgivning för allmänheten, och säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och 
fonogramframställarna. Parterna kan i avsaknad av en överenskommelse mellan de utövande konstnärerna och fono
gramframställarna fastställa villkoren för fördelningen av denna ersättning mellan dem.

SV L 161/78 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



4. Parterna ska föreskriva att radio- och televisionsföretagen har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös åter
utsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning sker 
på platser till vilka allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift. 

Artikel 171 

Spridningsrätt 

1. Parterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom 
försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta. 

2. Parterna ska föreskriva en ensamrätt att genom försäljning eller på annat sätt göra exemplar av de alster som nämns 
i led a–d i denna punkt, eller kopior därav, tillgängliga för allmänheten för nedan nämnda rättighetshavare: 

a) Utövande konstnärer, vad gäller upptagningar av deras framföranden. 

b) Fonogramframställare, vad gäller deras fonogram. 

c) Producenter av den första upptagningen av filmer, vad gäller original och andra exemplar av deras filmer. 

d) Radio- och televisionsföretag, vad gäller upptagningar av deras utsändningar så som dessa anges i artikel 169.3 i detta 
avtal. 

Artikel 172 

Inskränkningar 

1. Parterna får föreskriva inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 169, 170 och 171 i detta avtal vad 
gäller 

a) enskilt bruk, 

b) bruk av korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelser, 

c) radio- eller televisionsföretags efemära upptagning som görs med företagets egen utrustning och för bruk vid dess 
egna utsändningar, 

d) bruk uteslutande i undervisnings- eller vetenskapligt forskningssyfte. 

2. Trots det vad sägs i punkt 1 får parterna föreskriva samma slags inskränkningar i skyddet för utövande konstnärer, 
fonogramframställare, radio- och televisionsföretag och producenter av den första upptagningen av filmer, som de 
föreskriver när det gäller skyddet för upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk. Tvångslicenser får dock föreskrivas 
endast i den mån de är förenliga med Romkonventionen. 

3. De inskränkningar som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna artikel får endast tillämpas i vissa särskilda fall som 
inte strider mot det normala utnyttjandet av alstret och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen. 

Artikel 173 

Rätten till mångfaldigande 

Parterna ska föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldi
gande, oavsett metod och form, helt eller delvis 

a) för upphovsmän: av deras verk, 

b) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
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c) för fonogramframställare: av deras fonogram, 

d) för producenterna av de första upptagningarna av filmer: av original och kopior av deras filmer, 

e) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras utsändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive 
kabel- och satellitsändningar. 

Artikel 174 

Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten 

1. Parterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på 
trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få 
tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. 

2. Parterna ska ge ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet av verk för allmänheten, på trådbunden eller 
trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, 

a) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden, 

b) för fonogramframställare: av deras fonogram, 

c) för producenterna av de första upptagningarna av filmer: av originalet och kopior av deras filmer, 

d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive 
kabel- och satellitsändningar. 

3. Båda parter är överens om att de rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 inte ska anses vara konsumerade genom 
någon form av överföring till allmänheten eller genom att de görs tillgängliga för allmänheten i enlighet med denna 
artikel. 

Artikel 175 

Undantag och inskränkningar 

1. Parterna ska säkerställa att tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 173 i detta avtal som är flyktiga eller 
utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och 
vars enda syfte är att möjliggöra 

a) överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller 

b) laglig användning 

av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, ska undantas från den rätt till 
mångfaldigande som avses i artikel 173. 

2. Om parterna föreskriver undantag eller inskränkning från rätten att mångfaldiga enligt artikel 173 får de också 
föreskriva undantag eller inskränkning från spridningsrätten enligt artikel 171.1 i detta avtal i den utsträckning som är 
motiverad med hänsyn till syftet med det tillåtna mångfaldigandet. 

3. Parterna får föreskriva undantag och inskränkningar från de rättigheter som fastställs i artikel 173 i detta avtal 
endast i vissa särskilda fall som inte strider mot normalt utnyttjande av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar 
på rättighetshavarnas legitima intressen.

SV L 161/80 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



Artikel 176 

Skydd av tekniska åtgärder 

1. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen som 
utför kringgåendet känner till eller har skälig anledning att känna till att han eller hon utför en sådan handling. 

2. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, mark
nadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller kom
ponenter eller tillhandahållande av tjänster som 

a) marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå, eller 

b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av betydande art utöver att kringgå, eller 

c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående 
av en effektiv teknisk åtgärd. 

3. I detta avsnitt avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid 
normalt bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra alster, som inte har tillåtits av 
innehavaren av en upphovsrätt eller av upphovsrätten närstående rättigheter enligt varje parts lagstiftning. Tekniska 
åtgärder ska anses vara ”effektiva” om användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras av rättighetshavarna 
genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret 
eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet. 

4. Om parterna föreskriver inskränkningar av rättigheterna enligt artiklarna 172 och 175 i detta avtal får de också 
säkerställa att rättighetshavarna gör det möjligt för en person, som har rätt att utnyttja ett undantag eller en inskränkning, 
att utnyttja sådana undantag eller inskränkningar i den mån som behövs för att sådana undantag eller inskränkningar ska 
kunna utnyttjas, om denna person har laglig tillgång till det skyddade verket eller alstret i fråga. 

5. Bestämmelserna i artikel 175.1 och 175.2 i detta avtal ska inte tillämpas på verk eller andra alster som gjorts 
tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång till 
dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. 

Artikel 177 

Skydd av information om rättighetsförvaltning 

1. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot följande handlingar som utförs av personer med vetskap om att 
detta sker utan tillstånd, såsom att de 

a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller 

b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta avtal och från vilka information om rättighetsförvaltning 
har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför 
till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten 

om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i 
en upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt den berörda partens lagstiftning. 

2. I detta avtal avses med information om rättighetsförvaltning all information som lämnas av en rättighetshavare i 
syfte att identifiera att verk eller annat alster som avses i underavsnitt, upphovsmannen eller annan rättighetshavare, eller 
information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som uttrycker 
sådan information.
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Det första stycket ska gälla när någon av dessa uppgifter är kopplad till en kopia av, eller framträder i samband med 
överföring till allmänheten av ett verk eller annat alster som avses i underavsnitt 1. 

Artikel 178 

Rättighetshavare och alster för uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

1. Parterna bör föreskriva ensamrätt att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning för 

a) upphovsmannen, vad gäller original och andra exemplar av hans eller hennes verk, 

b) den utövande konstnären, vad gäller upptagningar av hans eller hennes framförande, 

c) fonogramframställaren, vad gäller hans eller hennes fonogram, 

d) producenten av den första upptagningen av en film, vad gäller original och andra exemplar av filmen. 

2. Dessa bestämmelser ska inte omfatta uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende byggnader och alster av bruks
konst. 

3. Parterna får föreskriva undantag från den ensamrätt vad gäller offentlig utlåning som anges i punkt 1, förutsatt att 
åtminstone upphovsmän får ersättning för utlåningen. Parterna ska ha frihet att bestämma ersättningens storlek med 
hänsyn till sina kulturfrämjande syften. 

4. När parterna inte tillämpar den ensamrätt till utlåning som avses i denna artikel i fråga om fonogram, filmer och 
datorprogram, ska de införa en rätt till ersättning, åtminstone för upphovsmännen. 

5. Parterna får undanta vissa kategorier av inrättningar från skyldigheten att betala ersättning enligt punkterna 3 och 4. 

Artikel 179 

Oeftergivlig rätt till skälig ersättning 

1. När en upphovsman eller utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sin uthyrningsrätt avseende ett fonogram 
eller ett original eller annat exemplar av en film till en fonogramframställare eller en filmproducent, behåller upphovs
mannen eller den utövande konstnären rätten att erhålla skälig ersättning för uthyrningen. 

2. Upphovsmannen eller den utövande konstnären kan inte avstå från sin rätt till skälig ersättning. 

3. Förvaltningen av rätten till skälig ersättning får uppdras åt insamlingsorganisationer som företräder upphovsmännen 
eller de utövande konstnärerna. 

4. Parterna får införa regler om och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära skälig ersättning ska 
förvaltas av insamlingsorganisationer och om från vem ersättningen kan utkrävas eller inkasseras. 

Artikel 180 

Skydd för datorprogram 

1. Parterna ska ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk enligt Bernkonventionen. Vid tillämpningen 
av denna bestämmelse omfattar termen datorprogram dessas förberedande designmaterial. 

2. Skydd enligt detta avtal ska gälla ett datorprograms alla uttrycksformer. Idéer och principer som ligger bakom de 
olika detaljerna i ett datorprogram, även de som ligger bakom dess gränssnitt, är inte upphovsrättsligt skyddade enligt 
detta avtal.
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3. Ett datorprogram ska skyddas om det är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse. Inga andra bedömningsgrunder ska tillämpas vid fastställandet av om det ska komma i åtnjutande av skydd. 

Artikel 181 

Upphovsmannaskap till datorprogram 

1. Upphovsmannen till ett datorprogram ska vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som har skapat 
programmet eller, när en parts lagstiftning medger det, den juridiska person som enligt den lagstiftningen anses vara 
rättighetshavare. 

2. Om ett datorprogram har skapats gemensamt av en grupp fysiska personer ska dessa personer äga ensamrätten 
gemensamt. 

3. När en parts lagstiftning erkänner gemensamma verk, ska den person som enligt partens lagstiftning bedöms ha 
skapat verket anses vara dess upphovsman. 

4. Om ett datorprogram har skapats av en arbetstagare som ett led i dennes arbetsuppgifter eller efter arbetsgivarens 
anvisningar, ska arbetsgivaren ensam vara berättigad att utöva alla ekonomiska rättigheter till det program som skapats på 
detta sätt, om inte annat har föreskrivits genom avtal. 

Artikel 182 

Särskilda ensamrätter i fråga om datorprogram 

Om inte annat följer av artiklarna 183 och 184 ska rättighetshavarens ensamrätt enligt artikel 181 innefatta rätten att 
utföra eller ge tillstånd till följande: 

a) Varaktig eller tillfällig, delvis eller fullständig återgivning av ett datorprogram på vilket sätt och i vilken form som helst. 
I den mån som laddning, visning, körning, överföring eller lagring av det berörda datorprogrammet nödvändiggör 
sådan återgivning av ett datorprogram krävs rättighetshavarens tillstånd. 

b) Översättning, anpassning, sammanställning och varje annan ändring av ett datorprogram samt återgivning av därav 
följande resultat, dock utan att inskränka de rättigheter som tillhör den person som ändrar programmet. 

c) Alla former av spridning till allmänheten, inbegripet uthyrning, av datorprogrammets original eller kopior av detta. 

Artikel 183 

Undantag från de särskilda ensamrätterna i fråga om datorprogram 

1. I avsaknad av särskilda avtalsbestämmelser ska de åtgärder som anges i artikel 182 a och b i detta avtal inte kräva 
rättighetshavarens tillstånd, om de krävs för att den som lagligen förvärvat datorprogrammet ska kunna använda pro
grammet i överensstämmelse med dess avsedda ändamål, inbegripet rättelse av fel. 

2. En person som har rätt att använda ett datorprogram får inte genom avtal hindras från att göra en säkerhetskopia 
av detta om denna är nödvändig för den aktuella användningen. 

3. Den person som har rätt att använda en kopia av ett datorprogram ska utan rättighetshavarens tillstånd ha rätt att 
iaktta, undersöka eller prova programmets funktion i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom pro
grammets olika detaljer, under förutsättning att personen gör detta vid sådan laddning, visning, körning, överföring eller 
lagring av programmet som denne har rätt att utföra. 

Artikel 184 

Dekompilering 

1. Rättighetshavarens tillstånd ska inte krävas när återgivning av koden eller översättning av kodens form enligt 
artikel 182 a och b är oundgänglig för att erhålla den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmågan 
mellan ett självständigt skapat datorprogram och andra program, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 

a) Åtgärderna utförs av licenstagaren eller av annan person som har rätt att använda en kopia av programmet, eller för 
deras räkning av en person som har rätt därtill.
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b) Den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmågan, har inte tidigare varit lätt åtkomlig för de 
personer som anges i led a i denna punkt. 

c) Åtgärderna är begränsade till att gälla de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkans
förmågan. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte medge att den information som erhållits 

a) används för andra ändamål än att uppnå det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga, 

b) överlämnas till andra personer, utom när detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets sam
verkansförmåga, eller 

c) används för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av ett datorprogram som i väsentliga delar liknar det berörda 
programmets uttrycksform, eller används för andra åtgärder som medför intrång i upphovsrätten. 

3. I överensstämmelse med bestämmelserna i Bernkonventionen får denna artikel inte tolkas så att den tillämpas på 
sätt som otillbörligt skadar rättighetshavarens legitima intressen eller står i konflikt med ett normalt utnyttjande av 
datorprogrammet. 

Artikel 185 

Skydd av databaser 

1. I detta avtal avses med databas en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett 
systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt. 

2. Skydd enligt detta avtal ska inte tillämpas på sådana datorprogram som används då en databas som är tillgänglig 
genom elektroniska medier tillverkas eller används. 

Artikel 186 

Skyddsföremål 

1. I enlighet med underavsnitt 1 ska databaser som på grund av innehållets urval eller sammanställning utgör upp
hovsmannens egen intellektuella skapelse omfattas av upphovsrättsligt skydd. Inga andra kriterier ska tillämpas för att 
besluta om skydd ska ges. 

2. Databasers upphovsrättsliga skydd i enlighet med underavsnitt 1 täcker inte deras innehåll och påverkar inte till
lämpningen av de rättigheter som har sagda innehåll som föremål. 

Artikel 187 

Upphovsmannaskap till databaser 

1. Upphovsmannen till en databas ska vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som har skapat 
databasen eller, när parternas lagstiftning medger detta, den juridiska person som enligt lagstiftningen anses vara rätt
sinnehavare. 

2. Om en parts lagstiftning godtar gemensamma verk, ska den person som innehar upphovsrätten också inneha de 
ekonomiska rättigheterna. 

3. Om en grupp fysiska personer gemensamt skapat en databas ska dessa personer gemensamt inneha ensamrätterna. 

Artikel 188 

Särskilda ensamrätter i fråga om databaser 

Till den del en databas kan utgöra föremål för ett upphovsrättsligt skydd ska databasens upphovsman åtnjuta ensamrätt 
att själv utföra eller tillåta följande: 

a) Tillfälligt eller permanent mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis. 

b) Översättning, anpassning, sammanställning och varje annan ändring.
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c) Alla former av spridning till allmänheten av databasen eller kopior av denna. 

d) All återgivning, förevisande eller framförande för allmänheten. 

e) Mångfaldigande, spridning, återgivning, förevisande eller framförande för allmänheten av resultaten av de handlingar 
som avses i led b. 

Artikel 189 

Undantag från de särskilda ensamrätterna i fråga om databaser 

1. Den behörige användaren av en databas eller en kopia av denna får utan särskilt tillstånd av databasens upphovs
man förfoga över verket i enlighet med artikel 188 i detta avtal, om förfogandet är nödvändigt för tillgång till innehållet i 
databasen eller för ett normalt utnyttjande av den. Om den behörige användaren har tillstånd att använda endast en del 
av databasen, gäller denna bestämmelse endast denna del. 

2. Parterna har rätt att bestämma om inskränkningar av de rättigheter som avses i artikel 188 i följande fall: 

a) Vid mångfaldigande för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas. 

b) Vid bruk uteslutande för undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning, alltid under förbehåll att källan anges, och 
i den utsträckning som berättigas av det eftersträvade icke-kommersiella syftet. 

c) Vid användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande. 

d) Utan hinder av a, b och c, vid andra undantag från upphovsrätten som traditionellt tillåts enligt varje parts lagstiftning. 

3. I överensstämmelse med Bernkonventionen får denna artikel inte tolkas så att den tillämpas på sätt som otillbörligt 
skadar rättighetshavarens legitima intressen eller står i konflikt med ett normalt utnyttjande av databasen. 

Artikel 190 

Följerätt 

1. Till förmån för upphovsmannen till ett originalkonstverk ska parterna införa en följerätt som definieras som en 
oförytterlig rätt som upphovsmannen inte kan avstå från, inte ens på förhand, och som innebär rätt till ersättning som är 
grundad på försäljningspriset vid all vidareförsäljning av verket efter upphovsmannens första överlåtelse. 

2. Den rätt som avses i punkt 1 ska gälla vid all vidareförsäljning vid vilken yrkesmässigt verksamma på konstmark
naden deltar, såsom säljare, köpare eller förmedlare, till exempel auktionskammare, konstgallerier och alla konsthandlare i 
övrigt. 

3. Parterna får i enlighet med sin respektive lagstiftning föreskriva att den rätt som avses i punkt 1 inte ska gälla 
vidareförsäljning när säljaren har förvärvat konstverket direkt av upphovsmannen mindre än tre år före vidareförsälj
ningen och då vidareförsäljningspriset inte överstiger ett visst lägsta belopp. 

4. Ersättningen ska betalas av säljaren. Parterna får föreskriva att en annan av de fysiska eller juridiska personer som 
avses i punkt 2 än säljaren, ska vara ensam ansvarig för betalningen av ersättningen, eller dela det ansvaret med säljaren. 

Artikel 191 

Satellitsändningar 

Varje part ska ge upphovsmän en ensamrätt att medge återgivning för allmänheten via satellit av upphovsrättsligt 
skyddade verk.
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Artikel 192 

Vidaresändning via kabel 

Varje part ska säkerställa att gällande upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpas när program från den andra parten 
vidaresänds via kabel inom deras territorium och att sådan vidaresändning äger rum på grundval av individuella eller 
kollektiva avtal mellan upphovsrättsinnehavare, innehavare av närstående rättigheter och kabeloperatörer. 

U n d e r a v s n i t t 2 

V a r u m ä r k e n 

Artikel 193 

Registreringsförfarande 

1. EU-parten och Ukraina ska sörja för att det inrättas ett system för varumärkesregistrering där alla beslut om avslag 
av en ansökan om registrering av ett varumärke som fattas av den behöriga varumärkesmyndigheten är vederbörligen 
motiverade. Skälen till avslag ska lämnas skriftligen till sökanden som ska ha möjlighet att begära omprövning av avslaget 
och att överklaga det slutgiltiga avslaget till rättsliga myndigheter. EU-parten och Ukraina ska även införa möjligheten att 
invända mot varumärkesansökningar. Sådana invändningsförfaranden ska vara kontradiktoriska. EU-parten och Ukraina 
ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar. 

2. Parterna ska redovisa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder för en varumärkesregistrering. Följande tecken och 
varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras: 

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke. 

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. 

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, 
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos 
varorna eller tjänsterna. 

d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens 
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. 

e) Tecken som endast består av 

i) en form som följer av varans art, 

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller 

iii) en form som ger varan ett betydande värde. 

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp. 

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller 
geografiska ursprung. 

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som ska vägras registrering eller ogiltigförklaras i 
enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen.
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3. Parterna ska redovisa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter. 
Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras 

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats 
för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, 

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor 
eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att 
varumärket associeras med det äldre varumärket. 

4. Parterna får även redovisa andra registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre 
rättigheter. 

Artikel 194 

Välkända varumärken 

Parterna ska samarbeta för att se till att välkända varumärken i enlighet med artikel 6a i Pariskonventionen och 
artikel 16.2 och 16.3 i Tripsavtalet omfattas av ett effektivt skydd. 

Artikel 195 

Rättigheter som är knutna till ett varumärke 

Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har 
hans eller hennes tillstånd, att i näringsverksamhet använda 

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka 
varumärket är registrerat, 

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och 
tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association 
mellan tecknet och varumärket. 

Artikel 196 

Undantag till rättigheter knutna till ett varumärke 

1. Parterna ska föreskriva en skälig användning av beskrivande ord, däribland geografiska beteckningar, som ett 
begränsat undantag till de rättigheter som är knutna till ett varumärke, förutsatt att sådana begränsade undantag beaktar 
varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen. Parterna får på samma villkor föreskriva andra begränsade 
undantag. 

2. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda 

a) sitt eget namn eller adress, 

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunk
ten för framställandet eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna, 

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller 
reservdelar, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. 

3. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet 
som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande partens lagstiftning 
samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.
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Artikel 197 

Bruk av varumärken 

1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt 
bruk av varumärket för de varor eller tjänster för vilka det registrerats i det relevanta territoriet, eller om sådant bruk inte 
skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som föreskrivs i detta underavsnitt, under 
förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. 

2. Även följande utgör bruk enligt punkt 1: 

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så 
som det registrerats. 

b) Anbringandet av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål. 

3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller som utövas av en person som är behörig att 
använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska anses utgöra bruk av innehavaren enligt punkt 1. 

Artikel 198 

Grunder för upphävande 

1. Parterna ska föreskriva att ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan 
giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i det relevanta territoriet för de varor eller tjänster för vilka det registrerats; ingen 
kan emellertid kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits 
under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller 
återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid 
utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas 
utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom 
om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras. 

2. Ett varumärke ska också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, 

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller 
tjänst för vilket det är registrerat, 

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt 
tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, 
särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. 

Artikel 199 

Registreringshinder, grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring 

I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de 
varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska avslaget av ansökan om att registrera, upphäva 
eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster. 

Artikel 200 

Skyddstid 

Skyddets varaktighet i EU-parten och i Ukraina ska uppgå till minst tio år räknat från den dag då ansökan om registrering 
gjordes. Rättighetshavaren kan få skyddstiden förlängd med ytterligare en tioårsperiod.
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U n d e r a v s n i t t 3 

G e o g r a f i s k a b e t e c k n i n g a r 

Artikel 201 

Underavsnittets tillämpningsområde 

1. Detta underavsnitt gäller för erkännande och skydd av geografiska beteckningar som har sitt ursprung i parternas 
territorier. 

2. En parts geografiska beteckningar som ska skyddas av den andra parten ska endast omfattas av detta avtal om de 
omfattas av den lagstiftning som avses i artikel 202 i detta avtal. 

Artikel 202 

Fastställda geografiska beteckningar 

1. Efter att ha granskat den ukrainska lagstiftning som förtecknas i del A i bilaga XXII-A till detta avtal har EU-parten 
kommit fram till att dessa lagar uppfyller kriterierna i del B i bilaga XXII-A till detta avtal. 

2. Efter att ha granskat EU-partens lagstiftning som förtecknas i del A i bilaga XXII-A till detta avtal har Ukraina parten 
kommit fram till att dessa lagar uppfyller kriterierna i del B i bilaga XXII-A till detta avtal. 

3. Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XXII-B till detta avtal och efter 
att ha granskat de geografiska beteckningar för de jordbruksprodukter och livsmedel som anges för EU-parten i bilaga 
XXII-C till detta avtal och de viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges för EU-parten i bilaga XXII-D till detta 
avtal, vilka har registrerats av EU-parten i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 2, ska Ukraina skydda dessa 
geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt. 

4. Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XXII-B till detta avtal och efter 
att ha granskat de geografiska beteckningar för de viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges för Ukraina i 
bilaga XXII-D till detta avtal, vilka har registrerats av Ukraina i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 1, ska EU- 
parten skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt. 

Artikel 203 

Tillägg av nya geografiska beteckningar 

1 Parterna är överens om att det ska vara möjligt att i bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal lägga till nya 
geografiska beteckningar som ska skyddas; detta ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 211.3 i detta avtal efter det att 
ett invändningsförfarande och en granskning av de geografiska beteckningarna enligt artikel 202.3 och 202.4 i detta avtal 
har genomförts med ett för båda parter tillfredsställande resultat. 

2. En part ska inte vara skyldig att som geografisk beteckning skydda ett namn som kommer i konflikt med namnet 
på en växtsort eller en djurras och därmed riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung. 

Artikel 204 

Omfattningen av skyddet för geografiska beteckningar 

1. De geografiska beteckningar som förtecknas i bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal, inbegripet de som läggs 
till i enlighet med artikel 203 i detta avtal, ska skyddas mot följande: 

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett skyddat namn för produkter som är jämförbara men som inte 
uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller i den mån detta bruk innebär att en geo
grafisk betecknings anseende utnyttjas. 

b) Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade 
namnet har översatts, transkriberats eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imi
tation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.
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c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos 
produkten på dennas inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller dokument, liksom förpackning av produkten i 
en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung. 

d) Varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung. 

2. Skyddade geografiska beteckningar får inte bli generiska i parternas territorier. 

3. När det förekommer geografiska beteckningar som är helt eller delvis homonyma ska skydd beviljas varje enskild 
beteckning under förutsättning att beteckningen har använts i god tro och med visad hänsyn till lokalt och traditionellt 
bruk samt till den reella risken för förväxling. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i Tripsavtalet ska parterna 
ömsesidigt fastställa de praktiska villkor under vilka sådana homonyma geografiska beteckningar ska särskiljas från 
varandra, med beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte 
vilseleds. Ett homonymt namn som missleder konsumenten att tro att en produkt kommer från ett annat område får inte 
registreras, även om namnet är korrekt med avseende på det område eller den region eller plats där den aktuella 
produkten har sitt verkliga ursprung. 

4. Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland har för avsikt att skydda en geografisk beteckning med 
ursprung i det landet och namnet i fråga är homonymt med en geografisk beteckning med ursprung i den andra parten, 
ska den sistnämnda parten informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat. 

5. Ingenting i detta avtal ska förpliktiga en part att skydda en till den andra parten hörande geografisk beteckning som 
inte är eller som upphör att vara skyddad i det land där den har sitt ursprung. Parterna ska underrätta varandra om en 
geografisk beteckning upphör att vara skyddad i sitt ursprungsland. En sådan underrättelse ska ske i enlighet med 
artikel 211.3 i detta avtal. 

6. Ingenting i detta avtal får på något sätt hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på 
sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna. 

Artikel 205 

Rätt att använda geografiska beteckningar 

1. Kommersiell användning av ett namn som skyddas enligt detta avtal för jordbruksprodukter, livsmedel, viner, 
aromatiserade viner eller spritdrycker som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation är öppen för alla 
enheter. 

2. När en geografisk beteckning blivit skyddad enligt detta avtal ska det för användningen av det skyddade namnet inte 
krävas någon registrering av användarna eller några ytterligare avgifter. 

Artikel 206 

Förhållande till varumärken 

1. Parterna ska neka registrering av eller ogiltigförklara ett varumärke som motsvarar något av de fall som avses i 
artikel 204.1 i detta avtal vad gäller en skyddad geografisk beteckning för likadana produkter, om ansökan om registre
ring av varumärket lämnades in efter ansökningsdatumet för registrering av den geografiska beteckningen på det berörda 
territoriet. 

2. För geografiska beteckningar enligt artikel 202 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara dagen för 
detta avtals ikraftträdande. 

3. För geografiska beteckningar enligt artikel 203 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den dag då 
begäran om skydd av en geografisk beteckning översändes till den andra parten. 

4. Parterna ska inte vara skyldiga att skydda en geografisk beteckning i enlighet med artikel 203 i detta avtal när 
skyddet, mot bakgrund av ett varumärkes anseende eller goda rykte, riskerar att vilseleda konsumenterna om produktens 
rätta identitet.
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5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel ska parterna skydda geografiska beteckningar även 
när det finns ett tidigare varumärke. Med ett tidigare varumärke avses ett varumärke vars användning motsvarar något av 
de fall som avses i artikel 204.1 i detta avtal, och som varit föremål för en ansökan, registrerats eller förvärvats genom 
användning, förutsatt att detta är möjligt enligt berörd lagstiftning, på en av parternas territorium före den dag då 
ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till den andra parten inom ramen för detta avtal. 
Sådana varumärken får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, under förutsätt
ning att parternas varumärkeslagstiftning inte innehåller någon grund för att ogiltigförklara eller återkalla det aktuella 
varumärket. 

Artikel 207 

Säkerställande av skydd 

Parterna ska säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 204–206 i detta avtal genom att deras myndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder, inbegripet vid tullgränserna. De ska även säkerställa ett sådant skydd på begäran av en berörd part. 

Artikel 208 

Tillfälliga åtgärder 

1 Produkter som framställts och märkts i enlighet med nationell lagstiftning före detta avtals ikraftträdande men som 
inte uppfyller kraven i detta avtal får fortsätta att säljas till dess att lagren är uttömda. 

2. Produkter som framställts och märkts i enlighet med inhemsk lagstiftning med de geografiska beteckningar som 
förtecknas i punkterna 3 och 4 efter detta avtals ikraftträdande och före utgången av de perioder som anges i punkterna 3 
och 4, men som inte uppfyller kraven i detta avtal, får fortsätta att säljas på den parts territorium där produkten har sitt 
ursprung, till dess att lagren är uttömda. 

3. Under en övergångsperiod på tio år räknat från detta avtals ikraftträdande får skyddet i enlighet med detta avtal för 
följande geografiska beteckningar tillhörande EU-parten inte hindra dessa från att användas för att beteckna och presen
tera vissa jämförbara produkter med ursprung i Ukraina: 

a) Champagne. 

b) Cognac. 

c) Madeira. 

d) Porto. 

e) Jerez /Xérès/ Sherry. 

f) Calvados. 

g) Grappa. 

h) Anis Português. 

i) Armagnac. 

j) Marsala. 

k) Malaga. 

l) Tokaj.
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4. Under en övergångsperiod på sju år räknat från detta avtals ikraftträdande får skyddet, i enlighet med detta avtal, för 
följande geografiska beteckningar tillhörande EU-parten inte hindra dessa från att användas för att beteckna och presen
tera vissa jämförbara produkter med ursprung i Ukraina: 

a) Parmigiano Reggiano. 

b) Roquefort. 

c) Feta. 

Artikel 209 

Allmänna regler 

1. Import, export och saluföring av alla produkter som avses i artiklarna 202 och 203 ska ske i enlighet med de lagar 
och andra författningar som är tillämpliga på den parts territorium där produkterna släpps ut på marknaden. 

2. Alla frågor som uppstår med hänsyn till produktspecifikationerna för registrerade geografiska beteckningar ska 
behandlas i den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 211 i detta avtal. 

3. Registreringen av geografiska beteckningar som skyddas enligt detta avtal kan endast upphävas av den part där 
produkten har sitt ursprung. 

4. En produktspecifikation enligt detta underavsnitt ska vara den som godkänts av myndigheterna i den part på vars 
territorium produkten har sitt ursprung, inklusive eventuella likaledes godkända ändringar. 

Artikel 210 

Samarbete och öppenhet 

1. Parterna ska antingen direkt eller via den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 211 
i detta avtal upprätthålla kontakt i alla frågor som rör genomförandet av detta avtal samt dess funktion. I synnerhet får en 
part begära information från den andra parten rörande produktspecifikationer och ändringar av dessa, samt om kon
taktpunkter för kontrollbestämmelser. 

2. Varje part får offentliggöra produktspecifikationerna eller en sammanfattning av dessa samt uppgifter om kon
taktpunkter för kontrollbestämmelser avseende den andra partens geografiska beteckningar som skyddas med stöd av 
detta avtal. 

Artikel 211 

Underkommitté för geografiska beteckningar 

1. Härmed inrättas en underkommitté för geografiska beteckningar (GI-underkommittén). Den ska rapportera om sin 
verksamhet till associeringskommittén i den konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. GI-underkommittén för 
geografiska beteckningar ska bestå av företrädare för EU och Ukraina och ha till uppgift att övervaka avtalets utveckling 
och att fördjupa samarbetet och dialogen om geografiska beteckningar. 

2. GI-underkommittén för geografiska beteckningar ska anta sina beslut i samförstånd. Den ska själv fastställa sin 
arbetsordning. Den ska på endera partens begäran sammanträda senast 90 dagar efter begäran, omväxlande i Europeiska 
unionen och Ukraina, på en tid och plats och under förhållanden, inbegripet videokonferens, som ska avtalas gemensamt 
av parterna. 

3. GI-underkommittén för geografiska beteckningar ska se till att detta underavsnitt fungerar på ett korrekt sätt och får 
pröva alla frågor som kan uppkomma i samband med dess genomförande och tillämpning. Den ska särskilt ansvara för 
följande: 

a) Ändringar av del A i bilaga XXII-A till detta avtal, avseende hänvisningar till den lagstiftning som är tillämplig i 
parterna.
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b) Ändringar av del B i bilaga XXII-A till detta avtal, avseende kriterierna för registrering och kontroll av geografiska 
beteckningar. 

c) Ändringar av bilaga XXII-B till detta avtal, avseende de kriterier som ska ingå i invändningsförfarandet. 

d) Ändringar av bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal avseende geografiska beteckningar. 

e) Utbyte av information om lagstiftnings- och policyutveckling vad avser geografiska beteckningar och om alla andra 
frågor av gemensamt intresse på området geografiska beteckningar. 

f) Utbyte av information om geografiska beteckningar med sikte på att skydda dem i enlighet med detta avtal. 

U n d e r a v s n i t t 4 

F o r m g i v n i n g 

Artikel 212 

Definitioner 

I detta avtal avses med 

a) formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i 
produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material, 

b) produkt: alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, inklusive bland annat delar som ska hopmonteras 
till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typografiska typsnitt, dock med undantag 
av datorprogram, 

c) sammansatt produkt: en produkt som är hopsatt av flera utbytbara beståndsdelar så att produkten kan tas isär och åter 
hopfogas. 

Artikel 213 

Skyddskrav 

1. EU-parten och Ukraina ska skydda självständigt skapad formgivning som är ny och särpräglad. 

2. En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska endast 
betraktas som ny och särpräglad i den mån 

a) beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna, och 

b) sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel. 

3. En formgivning ska betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten 

a) när det gäller oregistrerade formgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången 
gjordes tillgänglig för allmänheten, 

b) när det gäller registrerade formgivningar, före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den 
formgivning för vilken skydd begärs eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas. 

Formgivningar ska betraktas som identiska om deras utseende endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter.
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4. En formgivning ska anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer 
sig från det helhetsintryck en sådan användare får av alla andra formgivningar som har gjorts tillgängliga för allmänheten 

a) när det gäller oregistrerade formgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången 
gjordes tillgänglig för allmänheten, 

b) när det gäller registrerade formgivningar, före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den 
formgivning för vilken skydd begärs eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas. 

Vid prövning av en formgivnings särprägel ska den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen 
beaktas. 

5. Skyddet ska tillhandahållas genom registrering och ge innehavarna ensamrätt enligt bestämmelserna i denna artikel. 
Oregistrerade formgivningar som har gjorts tillgängliga för allmänheten ska medföra samma ensamrätt, dock endast om 
den bestridda användningen är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats. 

6. En formgivning ska anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registre
ring eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, utom i fall då 
dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända genom normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den 
berörda sektorn på det territorium där skydd åberopas före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om 
prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas. När det gäller skydd för en oregistrerad formgivning gäller att 
en formgivning ska anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig 
verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit kända vid normal 
yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn på det territorium där skydd åberopas. 

En formgivning ska emellertid inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för någon 
annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet. 

7. Allmänhetens kännedom om formgivningen ska inte inverka på tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna artikel 
i sådana fall då en formgivning för vilken skydd begärs genom en registrerad formgivning har gjorts tillgänglig för 
allmänheten 

a) genom formgivaren, den till vilken rätten har övergått eller någon annan till följd av uppgifter som tillhandahållits eller 
åtgärder som vidtagits av formgivaren eller den till vilken rätten har övergått, och 

b) under en period av tolv månader före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, 
före den dag från vilken prioritet räknas. 

8. Punkt 7 i denna artikel ska också tillämpas om en formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten till följd av 
missbruk i förhållande till formgivaren eller den till vilken rätten har övergått. 

Artikel 214 

Skyddstid 

1. Skyddets varaktighet i EU-parten och Ukraina ska efter registreringen uppgå till minst fem år. Rättighetshavaren kan 
få skyddstiden förlängd med en eller flera femårsperioder upp till sammanlagt 25 år räknat från den dag då ansökan 
lämnades in. 

2. För oregistrerade formgivningar ska skyddstiden i EU-parten och Ukraina uppgå till minst tre år från den dag då 
formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten inom en av parternas territorium.
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Artikel 215 

Ogiltigförklaring eller vägrad registrering 

1. EU-parten och Ukraina får föreskriva att en formgivning vägras registrering eller ogiltigförklaras efter registrering av 
sakskäl endast i följande fall: 

a) Formgivningen överensstämmer inte med definitionen i artikel 212 a i detta avtal. 

b) Den uppfyller inte kraven i artiklarna 213 och 217 (punkterna 3, 4 och 5) i detta avtal. 

c) Rättighetshavaren har enligt ett domstolsbeslut inte rätt till formgivningen. 

d) Formgivningen strider mot en tidigare formgivning som gjorts tillgänglig för allmänheten efter den dag då ansökan 
om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, den dag från vilken formgivningens prioritet räknas, och som 
är skyddad från en dag före den nämnda dagen genom en registrerad formgivning eller en ansökan om en formgiv
ning. 

e) Ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och den lagstiftning i den berörda parten som är till
lämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda en sådan användning. 

f) Formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas enligt den berörda partens upphovsrätts
lagstiftning. 

g) Formgivningen innebär en felaktig användning av någon av de symboler som förtecknas i artikel 6b i Pariskonven
tionen eller av märken, emblem och vapen som inte omfattas av den artikeln och som är av särskilt allmänt intresse 
på en parts territorium. 

Denna punkt ska inte påverka parternas rätt att fastställa formella krav för ansökningar gällande formgivning. 

2. En part får som ett alternativ till ogiltigförklarande föreskriva att en formgivning, som kan ogiltigförklaras av de skäl 
som anges i punkt 1 i denna artikel, får begränsas i sin användning. 

Artikel 216 

Rättigheter 

Innehavaren av en skyddad formgivning ska åtminstone ha ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att 
utan hans eller hennes samtycke använda den, särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, 
exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt 
för sådana ändamål. 

Artikel 217 

Undantag 

1. De rättigheter som är knutna till formskydd vid registreringen får inte utövas vad gäller 

a) handlingar som utförs privat och i icke-kommersiellt syfte, 

b) handlingar som utförs i experimentsyfte, 

c) handlingar som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana handlingar är förenliga med 
god affärssed och inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen samt på villkor att källan anges. 

2. Vidare får de rättigheter som är knutna till ett formskydd vid registreringen inte utövas vad gäller 

a) utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i ett annat land, när dessa tillfälligt kommer in på den berörda 
partens territorium, 

b) import till den berörda parten av reservdelar och tillbehör för reparation av sådana fartyg, 

c) reparation av sådana fartyg.
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3. Formskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av teknisk 
funktion. 

4. Formskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till formen och 
dimensionerna för att den produkt som formgivningen ingår i eller används för ska gå att mekaniskt ansluta till eller 
placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion. 

5. Formskydd kan inte erhållas för en formgivning som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp. 

Artikel 218 

Förhållande till upphovsrätt 

En formgivning som är skyddad genom ett formskydd som registrerats i en part i enlighet med detta underavsnitt ska 
också vara berättigad till skydd enligt den partens upphovsrättslagstiftning från och med den dag då formgivningen 
skapades eller på något sätt fastställdes. Det tillkommer varje part att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor 
sådant skydd ska ges, samt även vilken verkshöjd som ska krävas. 

U n d e r a v s n i t t 5 

P a t e n t 

Artikel 219 

Patent och folkhälsa 

1. Parterna erkänner betydelsen av förklaringen om Tripsavtalet och folkhälsa, som WTO:s ministerkonferens antog 
den 14 november 2001 (nedan kallad Dohaförklaringen). Parterna ska vid tolkning och tillämpning av rättigheterna och 
skyldigheterna enligt detta kapitel följa Dohaförklaringen. 

2. Parterna ska bidra till tillämpningen av och följa WTO:s allmänna råds beslut av den 30 augusti 2003 om punkt 6 i 
Dohaförklaringen. 

Artikel 220 

Tilläggsskydd 

1. Parterna medger att läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent på deras respektive territorier får 
genomgå ett administrativt godkännandeförfarande innan de släpps ut på deras marknader. De medger att den tidsrymd 
som förflyter mellan det att en patentansökan görs och det att det första godkännandet lämnas för att saluföra produkten 
på deras respektive marknader, enligt vad som fastställts i detta syfte i relevant lagstiftning, kan förkorta den period då 
produkten åtnjuter faktiskt patentskydd. 

2. Parterna ska föreskriva att läkemedel eller växtskyddsmedel som skyddas av patent och som har genomgått ett 
administrativt godkännandeförfarande ska skyddas under ytterligare en period, som är lika med den tidsrymd som avses i 
punkt 1, minskad med fem år. 

3. När det gäller läkemedel som omfattats av pediatriska studier, och resultaten av studierna kommer till uttryck i 
produktinformationen, ska parterna föreskriva en ytterligare förlängning på sex månader av den period under vilken 
produkten är skyddad enligt punkt 2 i denna artikel. 

Artikel 221 

Skydd för biotekniska uppfinningar 

1. Parterna ska skydda biotekniska uppfinningar i sin nationella patenträtt. De ska, om nödvändigt, anpassa sin 
nationella patenträtt så att hänsyn tas till bestämmelserna i detta avtal. Denna artikel påverkar inte parternas skyldigheter 
som härrör från internationella konventioner, i synnerhet från Tripsavtalet och konventionen om biologisk mångfald från 
1992.
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2. I detta underavsnitt avses med 

a) biologiskt material: material som innehåller genetisk information och som kan reproducera sig självt eller reproduceras i 
ett biologiskt system, 

b) mikrobiologiskt förfaringssätt: varje förfaringssätt som använder sig av, utförs på eller framställer ett mikrobiologiskt 
material. 

3. Vid tillämpningen av detta avtal ska uppfinningar som är nya, som har uppfinningshöjd och som kan användas 
industriellt, vara patenterbara även om de avser en produkt som består av eller innehåller biologiskt material eller ett 
förfarande genom vilket biologiskt material framställs, bearbetas eller används. 

Biologiskt material, som isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfaringssätt, kan vara föremål 
för en uppfinning även om det redan förekom i naturen. 

En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd bestånds
del, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna 
beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel. Den industriella användningen av en 
gensekvens eller delsekvens av en gen ska tydligt framgå av patentansökan. 

4. Följande är icke patenterbart: 

a) Växtsorter och djurraser. 

b) Väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur. 

c) Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, 
inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen. 

Uppfinningar, som avser växter eller djur, är patenterbara om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt begränsad 
till en viss växtsort eller djurras. Led b i denna punkt påverkar inte patenterbarheten hos uppfinningar, vilkas föremål är 
ett mikrobiologiskt förfaringssätt eller ett annat tekniskt förfaringssätt eller en genom sådana förfaringssätt framställd 
produkt. 

5. Uppfinningar, vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med allmän ordning eller allmän moral, är uteslutna 
från patenterbarhet; utnyttjande ska dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller allmän moral endast på 
den grund att det är förbjudet genom en bestämmelse i lag eller annan författning. Särskilt följande ska anses icke 
patenterbart: 

a) Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser. 

b) Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller. 

c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål. 

d) Sådana förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka dem lidande, utan att det 
medför några påtagliga medicinska fördelar för människor eller djur samt djur som framställs genom sådana för
faringssätt. 

6. Det skydd ett patent ger för ett biologiskt material, som på grund av en uppfinning har bestämda egenskaper, 
omfattar allt biologiskt material som erhålls ur det biologiska materialet genom reproduktion eller mångfaldigande i 
identisk eller differentierad form och som har samma egenskaper.
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7. Det skydd ett patent ger för ett förfaringssätt som gör det möjligt att framställa ett biologiskt material, som på 
grund av en uppfinning har bestämda egenskaper, omfattar det biologiska material som direkt framställs genom detta 
förfaringssätt och allt annat biologiskt material som genom reproduktion eller mångfaldigande i identisk eller differen
tierad form framställs från det direkt framställda biologiska materialet och som har samma egenskaper. 

8. Det skydd ett patent ger för en produkt som innehåller eller består av genetisk information omfattar, med förbehåll 
för artikel 4 c i denna artikel, allt material i vilket produkten införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas 
och utövar sin funktion. 

9. Det skydd som avses i punkterna 7 och 8 i denna artikel omfattar inte biologiskt material som framställs genom 
reproduktion eller mångfaldigande av sådant biologiskt material som av patenthavaren, eller med hans eller hennes 
samtycke, släpps ut på marknaden på en parts territorium, när reproduktionen eller mångfaldigandet är ett nödvändigt 
led i den användning för vilken det biologiska materialet har släppts ut på marknaden, förutsatt att det framställda 
materialet inte senare används för annan reproduktion eller annat mångfaldigande. 

10. Genom undantag från punkterna 7 och 8 i denna artikel innebär försäljning eller all annan saluföring av 
vegetabiliskt reproduktionsmaterial av patenthavaren, eller med hans eller hennes samtycke, till en jordbrukare för att 
utnyttjas i jordbruket, att denne har rätt att själv använda sin skörd för reproduktion eller mångfaldigande i det egna 
jordbruket. Omfattningen av och villkoren för detta undantag ska svara mot dem som föreskrivs i parternas nationella 
lagar och författningar och nationell praxis för växtförädlarrätt. 

Genom undantag från punkterna 7 och 8 i denna artikel innebär försäljning eller annan saluföring av avelsboskap eller 
annat animaliskt reproduktionsmaterial av patenthavaren, eller med hans eller hennes samtycke, till en jordbrukare att 
denne har rätt att använda den skyddade boskapen för jordbruksändamål. Denna rätt omfattar att jordbrukaren får 
förfoga över djuret eller annat animaliskt reproduktionsmaterial för sin jordbruksverksamhet, men inte för försäljning 
inom ramen för eller i syfte att bedriva kommersiell reproduktionsverksamhet. Omfattningen av och villkoren för 
undantaget ovan ska regleras i nationella lagar och författningar och nationell praxis. 

11. Parterna ska föreskriva ömsesidig tvångslicens i följande fall: 

a) En förädlare, som inte kan erhålla eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent, 
får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, mot lämplig avgift, 
såvitt en sådan licens är nödvändig för att den växtsort som ska skyddas ska kunna utnyttjas. Parterna ska föreskriva 
att patenthavaren, när en sådan licens meddelas, på skäliga villkor har rätt till en ömsesidig licens att använda den 
skyddade sorten. 

b) En innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning, som inte kan utnyttja denna utan att göra intrång i en 
tidigare beviljad växtförädlarrätt, får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den växtsort som skyddas av 
rättigheten, mot lämplig avgift. Parterna ska föreskriva att innehavaren av växtförädlarrätten, när en sådan licens 
meddelas, på skäliga villkor har rätt till en ömsesidig licens att använda den skyddade uppfinningen. 

12. De som ansöker om sådana licenser som avses i punkt 11 i denna artikel ska visa att 

a) de utan framgång har vänt sig till patenthavaren eller innehavaren av växtförädlarrätten, för att erhålla ett licensavtal, 

b) växtsorten eller uppfinningen utgör ett viktigt teknisk framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den 
patentskyddade uppfinningen eller den skyddade växtsorten. 

Artikel 222 

Skydd av uppgifter som lämnas i syfte att erhålla godkännande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden 

1. Parterna ska tillämpa ett övergripande system för att garantera att uppgifter som lämnas in för att erhålla ett 
godkännande för utsläppande av läkemedel på marknaden behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används.
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2. När en part begär att testdata eller studier rörande ett läkemedels säkerhet och effektivitet ska lämnas in innan en 
sådan produkt godkänns för saluföring får parten därför inte, under en period av minst fem år från dagen för det första 
godkännandet i den parten, tillåta andra sökande att sälja samma produkt eller en liknande produkt på grundval av det 
godkännande som beviljats den sökande som hade lämnat in testdata eller studier, såvida inte denne har gett sitt 
samtycke. Under en sådan period ska de testdata eller studier som lämnades in för det första godkännandet inte användas 
till förmån för senare sökande som försöker få ett godkännande för saluföring av ett läkemedel, utom om den förste 
sökande har gett sitt samtycke. 

3. Ukraina ska åta sig att anpassa sin lagstiftning rörande uppgiftsskydd för läkemedel till EU:s lagstiftning till en 
tidpunkt som beslutas av handelskommittén. 

Artikel 223 

Uppgiftsskydd för växtskyddsmedel 

1. Parterna ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden. 

2. Parterna ska erkänna en tillfällig rättighet till ägaren av en test- eller studierapport som lämnas in för första gången 
för att erhålla ett godkännande för saluföring av ett växtskyddsmedel. Under en sådan period ska test- eller studierap
porten inte användas till förmån för någon annan person som försöker få ett godkännande för saluföring av ett växt
skyddsmedel, om inte den förste ägaren uttryckligen gett sitt samtycke. Denna rätt kallas nedan uppgiftsskydd. 

3. Parterna ska fastställa de villkor som test- eller studierapporten ska uppfylla. 

4. Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst tio år från dagen för det första godkännandet i den part som berörs. 
Parterna får besluta om en förlängning av perioden för uppgiftsskydd för växtskyddsmedel med låg risk. I ett sådant fall 
får perioden förlängas till 13 år. 

5. Parterna får besluta att dessa perioder ska förlängas för varje förlängning av godkännanden för mindre använd
ningsområden ( 1 ). I ett sådant fall får den sammanlagda uppgiftsskyddsperioden under inga förhållanden överstiga 13 år, 
eller för växtskyddsmedel med låg risk, 15 år. 

6. En test eller en studie ska också omfattas av skydd om den behövdes för att förnya eller ompröva ett produkt
godkännande. I dessa fall ska uppgiftsskyddsperioden vara 30 månader. 

7. Regler för att förhindra att samma tester utförs flera gånger på ryggradsdjur ska fastställas av parterna. En sökande 
som avser att utföra tester och studier på ryggradsdjur ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att dessa tester 
och studier inte redan har utförts eller påbörjats. 

8. En ny sökande och innehavaren eller innehavarna av de relevanta produktgodkännandena ska på alla sätt säkerställa 
att de utbyter information om tester och studier på ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett 
rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. En ny sökande är bara skyldig att stå för en del av kostnaderna för den 
information han är skyldig att lämna för att uppfylla kraven för produktgodkännande. 

9. Om den nye sökanden och innehavaren eller innehavarna av relevanta produktgodkännanden för växtskyddsmedel 
inte kan nå en uppgörelse om att utbyta rapporter om tester eller studier på ryggradsdjur ska den nye sökanden 
informera parten.
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( 1 ) Mindre användningsområde: användning av ett växtskyddsmedel i en särskild part på växter eller växtprodukter som inte odlas i 
större omfattning i den parten eller som odlas i stor omfattning för att fylla ett exceptionellt växtskyddsbehov.



10. Om en uppgörelse inte kan nås får detta inte hindra den berörda parten från att använda rapporter om tester och 
studier på ryggradsdjur i samband med den nya sökandens ansökan. 

11. Innehavaren eller innehavarna av det relevanta godkännandet har rätt att kräva av den nye sökanden att denne står 
för en rimlig del av innehavarens eller innehavarnas kostnader. Den berörda parten får hänvisa de berörda parterna till att 
lösa frågan genom ett formellt och bindande skiljeförfarande som genomförs enligt den nationella lagstiftningen. 

U n d e r a v s n i t t 6 

K r e t s m ö n s t e r i h a l v l e d a r p r o d u k t e r 

Artikel 224 

Definitioner 

I detta underavsnitt avses med 

a) halvledarprodukt: slut- eller mellanledet av en produkt som 

består av en materialstruktur i vilken ingår ett lager halvledande material, och har ett eller flera andra lager bestående 
av ledande, isolerande eller halvledande material och där lagren är placerade i enlighet med ett förutbestämt tredi
mensionellt mönster, samt är avsedd att ensam eller tillsammans med andra funktioner utföra en elektronisk funktion, 

b) en halvledarprodukts kretsmönster: en rad sammanhörande bilder som, oavsett hur de är fixerade eller kodade, 

utgör det tredimensionella mönstret av de lager som en halvledarprodukt består av, och där varje bild i raden 
representerar hela eller en del av mönstret i en halvledarprodukts yta vid vilken tillverkningsfas som helst. 

c) kommersiellt utnyttjande: försäljning, uthyrning, leasing eller andra kommersiella distributionsmetoder eller erbjudande 
om dessa. I artikel 227 i detta avtal ska emellertid kommersiellt utnyttjande inte omfatta utnyttjande i förtroliga 
sammanhang om det inte förekommer någon ytterligare distribution till tredje part. 

Artikel 225 

Skyddskrav 

1. Parterna ska skydda kretsmönstren i halvledarprodukter genom lagstiftning som ger ensamrätter i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

2. Parterna ska fastställa skydd för en halvledarprodukts kretsmönster i den utsträckning det uppfyller villkoren att dels 
vara resultatet av sin upphovsmans egen intellektuella insats, dels inte vara allmänt förekommande inom halvledar
industrin. I de fall då en halvledarprodukts kretsmönster består av delar som är allmänt förekommande inom halvledar
industrin ska det skyddas endast i den utsträckning kombinationen av delarna, betraktad som helhet, uppfyller de 
ovannämnda villkoren. 

Artikel 226 

Ensamrätter 

1. Den ensamrätt som avses i artikel 225.1 i detta avtal ska omfatta rätten att medge eller förbjuda följande hand
lingar: 

a) mångfaldigande av ett kretsmönster i den utsträckning det är skyddat enligt artikel 225.2 i detta avtal, 

b) kommersiellt utnyttjande eller import för detta ändamål av ett kretsmönster eller en halvledarprodukt som har 
tillverkats med utnyttjande av kretsmönster.
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2. Den ensamrätt som avses i punkt 1 a i denna artikel ska inte gälla mångfaldigande i syfte att analysera, utvärdera 
eller undervisa om själva kretsmönstret eller de begrepp, processer, system eller den teknik som det innehåller. 

3 Den ensamrätt som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte utsträckas till en handling avseende ett kretsmönster som 
uppfyller kraven i artikel 225.2 i detta avtal, skapat på grundval av analys och utvärdering av ett annat kretsmönster i 
överensstämmelse med punkt 2 i denna artikel. 

4. Ensamrätten att medge eller förbjuda de handlingar som nämns i punkt 1 b i denna artikel ska inte gälla en sådan 
handling som utförs efter det att kretsmönstret eller halvledarprodukten lagligen har släppts ut på marknaden. 

Artikel 227 

Skyddstid 

Ensamrätten ska gälla i minst 10 år från den tidpunkt då kretsmönstret först utnyttjades kommersiellt i någon del av 
världen eller, i det fall registrering är ett villkor för att ensamrätten ska uppstå eller fortsätta att gälla, 10 år efter den 
tidigaste av följande tidpunkter: 

a) utgången av det kalenderår under vilket kretsmönstret först utnyttjades kommersiellt i någon del av världen, 

b) utgången av det kalenderår under vilket en giltig ansökan om registrering ingavs. 

U n d e r a v s n i t t 7 

A n d r a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 228 

Växtsorter 

Parterna ska samarbeta för att främja och stärka skyddet av växtförädlarrätten i enlighet med den internationella kon
ventionen för skydd av växtförädlingsprodukter från 1961, reviderad i Genève den 10 november 1972, den 23 oktober 
1978 och den 19 mars 1991, däribland det icke-obligatoriska undantaget från förädlarrätten enligt artikel 15.2 i 
konventionen. 

Artikel 229 

Genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore 

1. Med förbehåll för sin inhemska lagstiftning ska parterna respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer 
och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarande 
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och 
deltagande av dem som besitter sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av de 
vinster som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor. 

2. Parterna erkänner vikten av att, i enlighet med nationell lagstiftning, vidta lämpliga åtgärder för att bevara tradi
tionell kunskap och är överens om att fortsätta att arbeta för att utveckla internationellt erkända sui generis-modeller för 
det rättsliga skyddet av traditionell kunskap. 

3. Parterna är överens om att bestämmelserna om immateriella rättigheter i detta underavsnitt och konventionen om 
biologisk mångfald ska tillämpas på ett ömsesidigt stödjande sätt. 

4. Parterna är överens om att regelbundet utbyta synpunkter och information om relevanta multilaterala diskussioner.
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A v s n i t t 3 

S ä k e r s t ä l l a n d e a v s k y d d f ö r i m m a t e r i e l l a r ä t t i g h e t e r 

Artikel 230 

Allmänna skyldigheter 

1. Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Tripsavtalet, särskilt del III, och ska föreskriva följande nödvändiga kom
pletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter ( 1 ). Åtgärderna, 
förfarandena och sanktionerna ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra 
oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. 

2. Åtgärderna och sanktionerna ska även vara effektiva, proportionella och avskräckande och tillämpas så att hinder 
för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker. 

Artikel 231 

Berättigade sökande 

1. Parterna ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden 
och sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet: 

a) Innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning. 

b) Alla andra personer som får utnyttja dessa rättigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i och över
ensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag. 

c) Organ som tillvaratar branschintressen och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella 
rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag. 

2. Parterna får tillerkänna organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och som regelmässigt anses ha rätt att 
företräda innehavare av immateriella rättigheter rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och 
sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med 
bestämmelserna i tillämplig lagstiftning. 

U n d e r a v s n i t t 1 

C i v i l r ä t t s l i g a å t g ä r d e r , f ö r f a r a n d e n o c h s a n k t i o n e r 

Artikel 232 

Presumtion om innehav av upphovsrätt eller närstående rättighet 

Parterna erkänner att följande gäller vid tillämpningen av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta 
avtal: 

a) För att upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk, om inte motsatsen bevisas, ska anses som sådan och 
följaktligen ha rätt att föra talan om intrång, ska det vara tillräckligt att den personens namn på sedvanligt sätt finns 
angivet på verket. 

b) Bestämmelsen i led a i denna artikel ska efter nödvändiga ändringar också tillämpas på innehavare av upphovsrätten 
närstående rättigheter i fråga om deras skyddade alster.
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( 1 ) Vid tillämpningen av artiklarna 229–241 i detta avtal bör begreppet immateriella rättigheter åtminstone omfatta följande rättigheter: 
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berörda nationella lagstiftningen.



Artikel 233 

Bevisning 

1. Parternas rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att, när en part har lagt fram skälig bevisning som är tillräcklig 
för att visa grund för talan och har angett bevisning till stöd för sin talan som motparten förfogar över, besluta att 
motparten ska lägga fram bevisningen, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. 

2. Under samma förutsättningar ska parterna, när det gäller intrång i de immateriella rättigheterna som begås i 
kommersiell skala, vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för de behöriga rättsliga myndigheterna att, där 
så är lämpligt och på begäran, besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar som motparten förfogar över ska läggas 
fram, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. 

Artikel 234 

Åtgärder för att skydda bevisning 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på 
begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att ett immaterialrättsintrång har 
begåtts eller är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra 
relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att konfidentiell information skyddas. Sådana åtgärder kan 
inbegripa en detaljerad beskrivning, med eller utan provexemplar, eller beslag av de påstådda intrångsgörande varorna 
och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för tillverkningen och/eller distributionen av dessa varor 
samt tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan 
antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma 
att förstöras. 

2. Parterna ska se till att åtgärder för att skydda bevisning upphävs eller upphör att gälla, på begäran av svaranden och 
utan att det påverkar möjligheten att kräva skadestånd, om inte sökanden inom skälig tid väcker talan om saken vid den 
behöriga rättsliga myndigheten. 

Artikel 235 

Rätt till information 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång 
och som svar på en berättigad och proportionell begäran av käranden, får besluta att information om ursprung och 
distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som 

a) har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i kommersiell skala, 

b) har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i kommersiell skala, 

c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet, 

eller 

d) har pekats ut av en person som avses i led a, b eller c i denna punkt såsom delaktig i produktion, tillverkning eller 
distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna. 

2. Informationen i punkt 1 i denna artikel ska, beroende på vad som lämpligt, omfatta 

a) namn och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive 
använt varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta grossister och detaljister,
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b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på 
varorna eller tjänsterna. 

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som 

a) ger rättighetshavarens rätt till ytterligare information, 

b) reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden, 

c) reglerar ansvar för missbruk av rätten till information, 

d) gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga en person som avses i punkt 1 i denna artikel att 
medge egen eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång, eller 

e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter. 

Artikel 236 

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder 

1. Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden får utfärda ett interimistiskt föreläggande i 
syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om 
så föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det 
ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot 
en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. 

2. Ett interimistiskt föreläggande får även utfärdas i syfte att besluta om beslag eller överlämnande av varor som 
misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden. 

3. När det gäller intrång som begås i kommersiell skala, ska parterna se till att de rättsliga myndigheterna, om 
sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom 
som tillhör den person som påstås ha gjort intrånget med kvarstad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra 
tillgångar. I detta syfte får de behöriga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar ska lämnas ut, eller 
om lämplig tillgång till relevant information. 

4. Parterna ska se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel där så är lämpligt 
får vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål skulle leda till irreparabel skada för rättighetshavaren. I sådana 
fall ska parterna senast underrättas om detta omedelbart efter det att åtgärderna har verkställts. En omprövning, inne
fattande en rätt att bli hörd, ska ske på svarandens begäran, så att det inom rimlig tid efter underrättelsen om åtgärderna 
kan beslutas huruvida dessa ska ändras, upphävas eller fastställas. 

5. Parterna ska se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel upphävs eller 
upphör att gälla, på begäran av svaranden, om sökanden inte inom skälig tid väcker talan om saken vid den behöriga 
rättsliga myndigheten. 

6. Om de interimistiska åtgärderna upphävs eller upphör på grund av en handling eller underlåtenhet från sökandens 
sida, eller om det i efterhand konstateras att det inte förelåg något intrång eller hot om intrång i en immateriell rättighet, 
ska de rättsliga myndigheterna ha befogenhet att på begäran av svaranden förordna om att sökanden ska betala lämplig 
ersättning till svaranden för skada som har orsakats av dessa åtgärder.
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Artikel 237 

Korrigeringsåtgärder 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden, utan att det påverkar det 
skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, får 
besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet ska återkallas från marknaden, slutgiltigt 
avlägsnas från marknaden eller förstöras. Om så är lämpligt, får de behöriga rättsliga myndigheterna även besluta att 
material och verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras. 

2. De rättsliga myndigheterna ska förordna om att dessa åtgärder ska bekostas av intrångsgöraren, såvida det inte 
åberopas särskilda skäl mot detta. 

Artikel 238 

Förelägganden 

Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell 
rättighet, får utfärda ett föreläggande mot den person som gjort intrånget med förbud att fortsätta intrånget. Om så 
föreskrivs i nationell lagstiftning, ska föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. 
Parterna ska även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster 
utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. 

Artikel 239 

Alternativa åtgärder 

Parterna får föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, när detta är lämpligt och på begäran av den person som 
kan bli föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i artikel 237 och/eller artikel 238 i detta avtal, får besluta att 
ekonomisk ersättning istället för de åtgärder som föreskrivs i artikel 237 och/eller artikel 238 i detta avtal, ska utgå 
till den skadelidande parten, om personen i fråga varken har handlat uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av 
åtgärderna i fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor skada och om ekonomisk ersättning till den skadelidande 
parten framstår som rimligt tillfredsställande. 

Artikel 240 

Skadestånd 

1. Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna när de fastställer skadestånd 

a) beaktar alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för 
den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter 
av annan än rent ekonomisk karaktär, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget, eller 

b) som ett alternativ till led a i denna punkt, där så är lämpligt, får fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på 
grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren 
hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga. 

2. I de fall då intrångsgöraren har gjort intrång i immateriella rättigheter utan att ha vetat eller utan att ha rimlig grund 
till att veta det, får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning till den skadelidande 
parten av vinst eller betalning av ett skadestånd som kan vara fastställt i förväg. 

Artikel 241 

Kostnader för förfarandet 

Parterna ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den 
vinnande parten, som allmän regel ersätts av den förlorande parten om detta inte skulle strida mot principen om rättvisa.
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Artikel 242 

Offentliggörande av domstolsavgöranden 

Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna i rättsliga förfaranden rörande immaterialrättsintrång på begäran av 
sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgöran
det, t.ex. att avgörandet ska anslås och offentliggöras helt eller delvis. Parterna får även föreskriva ytterligare lämpliga 
åtgärder för offentliggörande som är anpassade till de särskilda förhållandena, inbegripet väl synlig annonsering. 

Artikel 243 

Administrativa förfaranden 

Om civilrättsliga sanktioner kan föreläggas till följd av administrativa förfaranden grundade på vad som framkommit i 
saken, ska dessa förfaranden i allt väsentligt vara förenliga med de principer som fastställs i de relevanta bestämmelserna i 
detta underavsnitt. 

U n d e r a v s n i t t 2 

T j ä n s t e l e v e r e r a n d e m e l l a n h ä n d e r s a n s v a r 

Artikel 244 

Användning av mellanhänders tjänster 

Båda parter erkänner att tredje man kan komma att använda mellanhänders tjänster för intrångsrelaterad verksamhet. För 
att säkerställa fri rörlighet för informationstjänster och samtidigt säkerställa skydd för immateriella rättigheter i en digital 
miljö, ska varje part föreskriva de åtgärder som framgår av detta underavsnitt för tjänstelevererande mellanhänder. Detta 
underavsnitt är endast tillämpligt på ansvar som kan vara en följd av intrång på det immaterialrättsliga området, framför 
allt upphovsrätt ( 1 ). 

Artikel 245 

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: enbart vidarefordran (”mere conduit”) 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av överföring i ett 
kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kom
munikationsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören 

a) inte initierar överföringen, 

b) inte väljer ut mottagaren av den överförda informationen, och 

c) inte väljer ut eller ändrar den information som överförs. 

2 Överföringen och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 i denna artikel omfattar automatisk, 
mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra 
överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis 
krävs för sådan överföring. 

3 Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas 
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.
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( 1 ) De undantag från ansvar som fastställs enligt denna artikel omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till 
den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part 
vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Denna verksamhet är av rent teknisk, 
automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad 
eller lagrad information.



Artikel 246 

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: cachning 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av överföring i ett 
kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för den automatiska, 
mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av 
informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att 

a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen, 

b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen, 

c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget 
och använt inom branschen, 

d) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används 
inom branschen för att få fram data om hur informationen används, och 

e) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så 
snart han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts 
oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig. 

2. Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas 
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse. 

Artikel 247 

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: värdtjänster 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av lagring av 
information som tillhandahållits av en tjänstemottagare inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran av 
tjänstemottagaren, under förutsättning att 

a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträf
fande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort den olagliga verksamheten eller 
den olagliga informationen uppenbar, eller 

b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att 
avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig. 

2. Punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende. 

3. Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas 
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller ska den påverka 
parternas möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig. 

Artikel 248 

Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet 

1. Parterna får inte ålägga leverantörer av tjänster som omfattas av artiklarna 245, 246 och 247 i detta avtal en allmän 
skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt 
efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
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2. Parterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de 
behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av 
mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt 
att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal. 

Artikel 249 

Övergångsperiod 

Ukraina ska till fullo uppfylla skyldigheterna enligt detta underavsnitt inom 18 månader från detta avtals ikraftträdande. 

U n d e r a v s n i t t 3 

A n d r a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 250 

Gränsåtgärder 

1. I denna bestämmelse avses med varor som gör intrång i immateriella rättigheter 

a) varumärkesförfalskade varor: 

i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt 
registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant 
varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter, 

ii) varje varumärkessymbol (logotyp, etikett, klistermärke, broschyr, bruksanvisning eller garantihandling), även om 
den föreligger separat, under samma omständigheter som för de varor som avses i led i, 

iii) emballagematerial som är försett med varumärken för varumärkesförfalskade varor och som föreligger separat, 
under samma omständigheter som för de varor som avses i led i, 

b) pirattillverkade varor: varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av upp
hovsrätten eller närstående rättigheter eller av formskyddet, oavsett om upphovsrätten, den närstående rättigheten eller 
formskyddet registrerats enligt nationell lagstiftning eller inte, eller från en person med vederbörligt tillstånd av 
rättighetshavaren i tillverkningslandet, 

c) varor som enligt lagstiftningen hos den part där ansökan om tullmyndigheternas ingripande lämnas in gör intrång i 

i) ett patent, 

ii) ett tilläggsskydd, 

iii) en växtförädlarrätt, 

iv) en formgivning, 

v) en geografisk beteckning. 

2. Parterna ska, om inte annat följer av detta underavsnitt, införa förfaranden ( 1 ) som gör det möjligt för en rättighets
havare, som har giltiga skäl att misstänka att varor som gör intrång i en immateriell rättighet kan komma att importeras, 
exporteras, återexporteras, införas till eller utföras ur tullområdet, hänföras till ett suspensivt arrangemang eller överföras 
till en frizon eller ett frilager, att lämna in en skriftlig ansökan till de behöriga administrativa eller rättsliga myndigheterna 
om att tullmyndigheterna ska skjuta upp övergången till fri omsättning av sådana varor eller kvarhålla dem.
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( 1 ) Det ska inte finnas någon skyldighet att tillämpa sådana förfaranden på import av varor som har släppts ut på marknaden i ett annat 
land av rättighetshavaren eller med dennes samtycke.



3. Parterna ska föreskriva att om tullmyndigheterna i sin tjänsteutövning, och innan rättighetshavaren lämnat in en 
ansökan eller fått den godkänd, har tillräckliga skäl att misstänka att varor gör intrång i en immateriell rättighet, får de 
skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla dem så att rättighetshavaren kan lämna in en ansökan om ingripande 
enligt föregående punkt. 

4. De rättigheter eller skyldigheter som fastställs i del III avsnitt 4 i Tripsavtalet som rör importören ska även gälla för 
exportören eller innehavaren av varorna. 

5. Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av 
denna artikel. 

6. Ukraina ska till fullo uppfylla skyldigheten enligt denna artikel inom tre år från detta avtals ikraftträdande. 

Artikel 251 

Uppförandekoder och kriminaltekniskt samarbete 

Parterna ska uppmuntra 

a) branschorganisationer eller branschsammanslutningar att utarbeta uppförandekoder som ska bidra till att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter, 

b) att utkast till uppförandekoder lämnas till parternas behöriga myndigheter tillsammans med eventuella utvärderingar 
av tillämpningen av dessa uppförandekoder. 

Artikel 252 

Samarbete 

1. Parterna är överens om att samarbeta för att stödja genomförandet av åtagandena och skyldigheterna enligt detta 
kapitel. 

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) samt i över
ensstämmelse med bestämmelserna i avdelning VI (Finansiellt samarbete, med bestämmelser om bedrägeribekämpning) i 
detta avtal ska samarbetsområdena omfatta men inte begränsas till följande: 

a) Informationsutbyte om den rättsliga ramen för immateriella rättigheter samt relevanta bestämmelser om skydd och 
säkerställande av skydd; utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om framsteg på lagstiftningsområdet. 

b) Utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter. 

c) Utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om genomförandet på central och underordnad nivå av tull och polis 
samt administrativa och rättsliga organ; samordning, även med andra länder, för att hindra export av förfalskade varor. 

d) Kapacitetsuppbyggnad; personalutbyte och utbildning av personal. 

e) Främjande och spridning av information om immateriella rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila sam
hället; ökad medvetenhet hos konsumenter och rättighetshavare. 

f) Stärkt institutionellt samarbete, t.ex. mellan myndigheter för immateriella rättigheter. 

g) Aktivt främjande av information och utbildning för allmänheten om strategier för immateriella rättigheter: utarbetande 
av ändamålsenliga strategier för att hitta de viktigaste målgrupperna och inrättande av kommunikationsprogram för att 
öka medvetenheten hos konsumenter och media om effekterna av kränkningar av immateriella rättigheter, bland annat 
riskerna för hälsa och säkerhet och kopplingen till den organiserade brottsligheten.
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel och som ett komplement till dessa 
punkter är parterna överens om att upprätthålla en effektiv dialog om immateriella rättigheter, som ska rapporteras till 
handelskommittén, för att behandla relevanta frågor för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter som omfattas 
av detta kapitel, och även alla andra relevanta frågor. 

KAPITEL 10 

Konkurrens 

A v s n i t t 1 

A n t i t r u s t f r å g o r o c h k o n c e n t r a t i o n e r 

Artikel 253 

Definitioner 

I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

1. konkurrensmyndighet: 

a) när det gäller EU-parten, Europeiska kommissionen, och 

b) när det gäller Ukraina, Ukrainas antimonopolkommitté. 

2. konkurrenslagstiftning: 

a) när det gäller EU-parten, artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, rådets 
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari om kontroll av företagskoncentrationer (EU:s koncentrationsför
ordning) samt tillämpningsförordningar till och ändringar av dessa, 

b) när det gäller Ukraina, lag nr 2210-III av den 11 januari 2001 (med ändringar) samt tillämpningsförordningar till 
och ändringar av denna. Om en bestämmelse i lag nr 2210-III skulle strida mot en annan väsentlig bestämmelse 
om konkurrens ska Ukraina se till att den förstnämnda bestämmelsen har företräde i de avseenden konflikten 
gäller, samt 

c) alla eventuella ändringar av ovannämnda instrument efter detta avtals ikraftträdande. 

3. Termer som används i detta avsnitt förklaras närmare i bilaga XXIII. 

Artikel 254 

Principer 

Parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. Parterna medger att kon
kurrensbegränsande affärsmetoder och transaktioner kan störa marknaderna och i regel motverkar fördelarna med 
handelsliberaliseringen. De är därför överens om att följande metoder och transaktioner, som specificeras i deras respek
tive konkurrenslagstiftning, är oförenliga med detta avtal, i den mån de kan påverka handeln mellan parterna: 

a) Avtal, samordnade förfaranden och beslut av företagssammanslutningar, som har till syfte eller resultat att hindra, 
begränsa, snedvrida eller avsevärt minska konkurrensen inom en parts territorium. 

b) Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom en parts territorium. 

c) Företagskoncentrationer som leder till monopolisering eller en avsevärd begränsning av konkurrensen inom en parts 
territorium.
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Artikel 255 

Genomförande 

1. EU-parten och Ukraina ska bibehålla konkurrenslagstiftning som effektivt tar itu med de metoder och transaktioner 
som avses i artikel 254 a, b och c. 

2. Parterna ska bibehålla konkurrensmyndigheter som ansvarar, och är lämpligt utrustade, för att på ett effektivt sätt se 
till att den konkurrenslagstiftning som fastställs i punkt 1 i denna artikel genomförs. 

3. Parterna erkänner vikten av att tillämpa sin respektive konkurrenslagstiftning på ett öppet, lämpligt och icke- 
diskriminerande sätt med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och rätten till försvar. Varje part ska framför 
allt se till 

a) att en konkurrensmyndighet i någon av parterna, innan den fastställer en sanktion eller rättslig åtgärd för en fysisk 
eller juridisk person för kränkning av konkurrenslagstiftningen, erbjuder denna person rätten att höras och att inom 
en rimlig tidsfrist, som ska fastställas i parternas respektive konkurrenslagstiftning, lägga fram bevisning efter det att 
myndigheten har meddelat den fysiska eller juridiska personen i fråga sina preliminära slutsatser om huruvida 
kränkning ägt rum, och 

b) att en domstol eller en annan rättslig instans som inrättats enligt den partens lagstiftning fastställer eller, på den 
berörda personens begäran, prövar en sådan sanktion eller rättslig åtgärd. 

4. På en parts begäran ska varje part till den andra parten tillhandahålla offentliga uppgifter som rör verksamhet för 
tillsyn av dess konkurrenslagstiftning och lagstiftningen om de skyldigheter som omfattas av detta avsnitt. 

5. Konkurrensmyndigheten ska anta och offentliggöra ett dokument där de principer förklaras som ska tillämpas vid 
fastställandet av ekonomiska sanktioner för kränkning av konkurrenslagstiftningen. 

6. Konkurrensmyndigheten ska anta och offentliggöra ett dokument där de principer förklaras som ska tillämpas vid 
bedömningen av horisontella koncentrationer. 

Artikel 256 

Tillnärmning av lagstiftning och tillsynsåtgärder 

Ukraina ska närma sin konkurrenslagstiftning och sina tillsynsåtgärder till de delar av EU-regelverket som anges nedan: 

1. Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget 

Tidsplan: Artikel 30 i förordningen ska genomföras inom 10 år efter detta avtals ikraftträdande. 

2. Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EU:s kon
centrationsförordning). 

Tidsplan: Artiklarna 1, 5.1 och 5.2 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Artikel 20 ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

3. Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden. 

Tidsplan: Artiklarna 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/111



4. Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på 
grupper av avtal om tekniköverföring. 

Tidsplan: Artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraft
trädande. 

Artikel 257 

Offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter 

1. Med avseende på offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter ska 

a) ingendera parten anta eller bibehålla åtgärder som strider mot principerna i artiklarna 254 och 258.1 i detta avtal, och 

b) parterna se till att dessa företag omfattas av konkurrenslagstiftningen i artikel 253.2 i detta avtal 

i den mån som tillämpningen av ovannämnda principer och lagstiftning på konkurrensområdet inte, rättsligt eller faktiskt, 
hindrar företagen i fråga från att utföra de särskilda uppgifter som ålagts dem. 

2. Inget i det föregående stycket ska tolkas så att det hindrar en part från att upprätta eller bibehålla offentliga företag, 
och från att ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter eller bibehålla dessa rättigheter. 

Artikel 258 

Statliga monopol 

1. Varje part ska anpassa statliga handelsmonopol inom fem år från detta avtals ikraftträdande på sådant sätt att ingen 
diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan fysiska eller juridiska personer i 
parterna. 

2. Inget i denna artikel ska påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 8 (offentlig upphandling) i 
avdelning IV i detta avtal. 

3. Inget i punkt 1 ska tolkas som ett hinder för en part från att upprätta eller bibehålla ett statligt handelsmonopol. 

Artikel 259 

Informationsutbyte och tillsynssamarbete 

1. Parterna erkänner vikten av samarbete och samordning mellan sina respektive konkurrensmyndigheter för att 
ytterligare stärka en effektiv tillsyn av konkurrenslagstiftningen och uppfylla målen i detta avtal genom främjande av 
konkurrens och begränsning av konkurrensbegränsande affärsmetoder eller konkurrensbegränsande transaktioner. 

2. I detta syfte får konkurrensmyndigheten i en part meddela den andra partens konkurrensmyndighet att den vill 
samarbeta i frågor som rör tillsyn. Denna samordning ska inte hindra parterna från att fatta självständiga beslut. 

3. Parternas konkurrensmyndigheter får i syfte att underlätta en effektiv tillämpning av parternas respektive konkurren
slagstiftning utbyta information, bland annat om lagstiftning och tillsynsverksamhet, inom de gränser som fastställs i 
parternas respektive lagstiftning och med hänsyn till deras väsentliga intressen. 

Artikel 260 

Samråd 

1. Varje part ska, på den andra partens begäran, inleda samråd angående framställningar från den andra parten för att 
främja ömsesidig förståelse eller för att behandla särskilda frågor i anslutning till detta avsnitt. Den begärande parten ska 
ange hur frågan påverkar handeln mellan parterna.
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2. Parterna ska på endera partens begäran utan dröjsmål diskutera alla frågor som uppkommer i samband med 
tolkningen eller tillämpningen av detta avsnitt. 

3. För att underlätta diskussionen av den fråga som är föremål för samrådet ska varje part sträva efter att ställa icke- 
konfidentiella uppgifter till den andra partens förfogande, inom de gränser som fastställs i parternas respektive lagstiftning 
och med hänsyn till deras väsentliga intressen. 

Artikel 261 

Ingendera parten får tillgripa tvistlösningsförfarandet enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal för frågor 
som uppkommer inom ramen för detta avsnitt, med undantag av artikel 256 i detta avtal. 

A v s n i t t 2 

S t a t l i g t s t ö d 

Artikel 262 

Allmänna principer 

1. Allt stöd som ges av Ukraina eller Europeiska unionens medlemsstater med hjälp av statliga medel som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är oförenligt med en korrekt 
tillämpning av detta avtal, i den mån det kan påverka handeln mellan parterna. 

2. Följande är dock förenligt med en korrekt tillämpning av detta avtal: 

a) Stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges utan diskriminering med 
avseende på varornas ursprung. 

b) Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser. 

3. Dessutom kan följande anses förenligt med en korrekt tillämpning av detta avtal: 

a) Stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder 
allvarlig brist på sysselsättning. 

b) Stöd för att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse ( 1 ) eller för att avhjälpa en 
allvarlig störning i ekonomin i en av Europeiska unionens medlemsstater eller Ukraina. 

c) Stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i 
negativ riktning som strider mot parternas intressen. 

d) Stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren i negativ riktning som 
strider mot parternas intressen. 

e) Stöd för att uppnå mål som är tillåtna enligt EU:s övergripande gruppundantagsförordningar och regler om över
gripande och sektorsinriktat statligt stöd, som beviljas i enlighet med villkoren i dessa. 

f) Stöd till investeringar för att uppfylla de bindande normerna enligt de EU-direktiv som förtecknas i bilaga XXIX till 
kapitel 6 (Miljö) i avdelning V i detta avtal, inom den genomförandeperiod som föreskrivs i dessa, och som omfattar 
anpassning av anläggningar och utrustning för att möta de nya kraven, kan godkännas upp till en maximal nivå på 40 
procent av de stödberättigande kostnaderna.
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4. Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller som har karaktären av fiskala 
monopol ska vara underkastade reglerna i detta avsnitt, i den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i 
praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln får inte påverkas i en 
omfattning som strider mot parternas intresse. 

Termer som används i detta avsnitt förklaras närmare i bilaga XXIII. 

Artikel 263 

Öppenhet 

1. Varje part ska sörja för öppenhet vad gäller statligt stöd. I detta syfte ska varje part årligen underrätta den andra 
parten om det totala beloppet för samt typerna och den sektoriella fördelningen av statligt stöd som kan påverka handeln 
mellan parterna. Underrättelserna ska innehålla information om mål, form, belopp eller budget, beviljande myndighet 
och, om möjligt, vem som är mottagare av stödet. Vid tillämpningen av denna artikel behöver underrättelse inte lämnas 
om belopp under tröskelvärdet på 200 000 EUR per företag under tre år. En sådan underrättelse ska anses ha lämnats om 
det har sänts till den andra parten eller om relevanta uppgifter gjorts tillgängliga på en allmänt tillgänglig webbplats 
senast den 31 december påföljande kalenderår. 

2. På den ena partens begäran ska den andra parten lämna närmare upplysningar om alla ordningar för statligt stöd, 
särskilt om enskilda fall av statligt stöd som påverkar handeln mellan parterna. Parterna ska utbyta dessa upplysningar 
med beaktande av de begränsningar som följer av tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter. 

3. Parterna ska se till att finansiella förbindelser mellan offentliga myndigheter och offentliga företag redovisas öppet, 
så att det klart framgår 

a) vilka allmänna medel som offentliga myndigheter direkt eller indirekt tillfört de berörda offentliga företagen (till 
exempel via andra offentliga företag eller finansinstitut), 

b) på vilket sätt dessa allmänna medel använts. 

4. Parterna ska dessutom se till att den finansiella och organisatoriska strukturen i varje företag som beviljats särskilda 
eller exklusiva rättigheter av Ukraina eller Europeiska unionens medlemsstater eller som anförtrotts att tillhandahålla 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som får ersättning i någon form för att tillhandahålla sådana tjänster, 
avspeglas korrekt i den separata redovisningen så att följande klart framgår: 

a) De kostnader och intäkter som härrör från alla varor eller tjänster, för vilka ett företag har beviljats särskilda eller 
exklusiva rättigheter, eller alla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som ett företag har anförtrotts att tillhandahålla, 
samt varje annan enskild vara eller tjänst som ingår i företagets verksamhet. 

b) Fullständiga uppgifter om de metoder som tillämpats på konteringen och fördelningen av kostnaderna och intäkterna 
på de olika verksamheterna. Dessa metoder ska grundas på redovisningsprinciper om orsakssamband, objektivitet, 
öppenhet och jämförbarhet enligt internationellt erkända redovisningsmetoder som ABC (activity based costing) och 
bygga på uppgifter som genomgått revision. 

5. Varje part ska se till att bestämmelserna i denna artikel tillämpas inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Artikel 264 

Tolkning 

Parterna är överens om att tillämpa artiklarna 262, 263.3 eller 263.4 i detta avtal och som tolkningsskälla använda de 
kriterier som följer av tillämpningen av artiklarna 106, 107 och 93 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
bland annat relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och relevant sekundärlagstiftning, samt relevanta 
ramar, riktlinjer och andra administrativa avgöranden som gäller i Europeiska unionen.
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Artikel 265 

Förhållande till WTO 

Dessa bestämmelser påverkar inte parternas rätt att vidta handelspolitiska åtgärder eller andra lämpliga åtgärder mot en 
subvention eller att inleda ett tvistlösningsförfarande i enlighet med relevanta WTO-bestämmelser. 

Artikel 266 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas på varor och på de tjänster som förtecknas i bilaga XVI till kapitel 6 
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal, i enlighet med det gemensamt fattade 
beslutet om marknadstillträde, med undantag av subventioner för produkter som omfattas av bilaga 1 till WTO-avtalet 
om jordbruk och andra subventioner som omfattas av det avtalet. 

Artikel 267 

Inhemskt system för kontroll av statligt stöd 

För att skyldigheterna enligt artiklarna 262–266 i detta avtal ska uppfyllas gäller följande: 

1. Ukraina ska i synnerhet anta nationell lagstiftning om statligt stöd och inom tre år från dagen för detta avtals 
ikraftträdande inrätta en operativt oberoende myndighet med befogenhet att till fullo tillämpa artikel 262 i detta 
avtal. Myndigheten ska bland annat ha befogenhet att tillåta statliga stödordningar och enskilda fall av stöd i över
ensstämmelse med de kriterier som avses i artiklarna 262 och 264 i detta avtal och att beordra att statligt stöd som 
beviljats olagligen återkrävs. Allt nytt stöd som beviljas i Ukraina måste vara förenligt med bestämmelserna i artiklarna 
262 och 264 i detta avtal inom ett år från dagen för inrättandet av myndigheten. 

2. Ukraina ska inom fem år från dagen för detta avtals ikraftträdande upprätta en heltäckande förteckning över stöd
ordningar som införts före inrättandet av den myndighet som avses i punkt 1 och anpassa dessa stödordningar till de 
kriterier som avses i artiklarna 262 och 264 i detta avtal inom en period av högst sju år från detta avtals ikraft
trädande. 

3. a) För tillämpningen av artikel 262 i detta avtal är parterna överens om att offentligt stöd som beviljas av Ukraina 
under de första fem åren efter detta avtals ikraftträdande ska bedömas med beaktande av att Ukraina ska betraktas 
som ett område som är jämställbart med de områden i Europeiska unionen som beskrivs i artikel 107.3 a i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

b) Inom fyra år från detta avtals ikraftträdande ska Ukraina till Europeiska kommissionen lämna uppgifter om landets 
BNP per capita harmoniserade på NUTS II-nivå. Den myndighet som avses i punkt 1 i denna artikel och Europeiska 
kommissionen ska därefter tillsammans bedöma om regionerna i Ukraina är stödberättigade och vilken maximal 
stödnivå som får tillämpas i dem för att sedan upprätta en regionalstödskarta på grundval av EU:s riktlinjer. 

KAPITEL 11 

Handelsrelaterad energi 

Artikel 268 

Definitioner 

I detta kapitel, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 5 (Tullar och handelslättnader) i 
avdelning IV i detta avtal, gäller följande definitioner: 

1. energiprodukter: naturgas (HS-nummer 27.11), elektrisk energi (HS-nummer 27.16) och råolja (HS-nummer: 27.09),
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2. fast infrastruktur: alla överförings- eller distributionsnät, anläggningar för kondenserad naturgas (LNG-anläggningar) och 
lagringsanläggningar enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 
om gemensamma regler för den inre marknaden för el (nedan kallat direktiv 2003/54/EG) och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (nedan 
kallat direktiv 2003/55/EG), 

3. transitering: transitering, enligt beskrivningen i kapitel 5 (Tullar och förenklade handelsprocedurer) i avdelning IV i 
detta avtal, av energiprodukter genom fast infrastruktur eller oljeledningar, 

4. transport: överföring och distribution enligt definitionerna i direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG, samt transport 
eller överföring av olja genom rörledningar, 

5. otillåtet utnyttjande: all verksamhet som består i att olagligt utnyttja energiprodukter från fast infrastruktur. 

Artikel 269 

Inhemska reglerade priser 

1. Priset för leverans av gas och el till industriella förbrukare ska uteslutande avgöras av tillgång och efterfrågan. 

2. Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får parterna i det allmänna ekonomiska intresset ( 1 ) införa ett 
åläggande för företag som gäller priset för leverans av gas och el (nedan kallat reglerat pris). 

3. Parterna ska se till att detta åläggande är klart definierat, öppet, proportionellt, icke-diskriminerande, kontrollerbart 
och tidsbegränsat. Vid tillämpningen av detta åläggande ska parterna också garantera att andra företag kan nå ut till 
konsumenterna på lika villkor. 

4. Om det pris för vilket gas och el säljs på hemmamarknaden är reglerat, ska den berörda parten se till att metoden 
för att beräkna det reglerade priset offentliggörs innan det reglerade priset börjar gälla. 

Artikel 270 

Förbud mot dubbel prissättning 

1. Utan att det påverkar möjligheten att införa inhemska reglerade priser i överensstämmelse med artikel 269.2 och 
269.3 i detta avtal får ingen av parterna och ingen av parternas tillsynsmyndigheter anta eller behålla åtgärder som leder 
till att priset vid export av energiprodukter till den andra parten är högre än det pris som tas ut för sådana produkter när 
de är avsedda för inhemsk konsumtion. 

2. Den exporterande parten ska på begäran av den andra parten tillhandahålla bevisning för att olika priser för samma 
energiprodukter vid försäljning på den inhemska marknaden respektive på export inte är följden av en åtgärd som är 
förbjuden enligt punkt 1 i denna artikel. 

Artikel 271 

Tullar och kvantitativa restriktioner 

1. Tullar och kvantitativa restriktioner för import och export av energiprodukter och alla åtgärder med motsvarande 
verkan ska vara förbjudna mellan parterna. Detta förbud ska tillämpas även på tullar av skattemässig karaktär.
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2. Punkt 1 ska inte utgöra hinder för kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan som är 
motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet, eller intresset att skydda människor och djurs hälsa 
och liv, att bevara växter eller att skydda industriell eller kommersiell äganderätt. Sådana restriktioner eller åtgärder får 
dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan 
parterna. 

Artikel 272 

Transitering 

Parterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta transitering, i enlighet med principen om fri 
transitering samt med artikel V.2, V.4 och V.5 i Gatt 1994 och artikel 7.1 och 7.3 i energistadgefördraget från 1994, 
som införlivas med detta avtal och utgör en integrerad del av det. 

Artikel 273 

Transport 

När det gäller transport av el och gas, särskilt tredje parts tillgång till fast infrastruktur, ska parterna anpassa sin 
lagstiftning, enligt bilaga XXVII till detta avtal och fördraget om energigemenskapen från 2005, i syfte att se till att 
priserna, som ska offentliggöras innan de börjar gälla, förfarandena för tilldelning av kapacitet och alla andra förutsätt
ningar är objektiva, rimliga och öppna och parterna får inte diskriminera på grundval av ursprung, ägande eller des
tination för elen eller gasen. 

Artikel 274 

Infrastruktursamarbete 

Parterna ska sträva efter att underlätta användningen av infrastruktur för överföring av gas och av gaslagringsanläggningar 
och samråda eller samordna med varandra, beroende på vad som är lämpligt, när det gäller infrastrukturutveckling. 
Parterna ska samarbeta i frågor med anknytning till handel med naturgas, hållbarhet och försörjningstrygghet. 

I syfte att ytterligare integrera marknaderna för energiprodukter ska varje part ta hänsyn till den andra partens energinät 
och kapacitet vid utarbetande av policydokument som gäller scenarier för utbud och efterfrågan, sammanlänkningar, 
energistrategier och planer för infrastrukturutveckling. 

Artikel 275 

Otillåtet utnyttjande av energiprodukter 

Varje part ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda och åtgärda otillåtet utnyttjande av energiprodukter 
som transiteras eller transporteras genom deras områden. 

Artikel 276 

Avbrott 

1. Varje part ska se till att de systemansvariga för överföringssystemet vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att 

a) minimera risken för att transiteringen eller transporten oavsiktligt avbryts, minskas eller stoppas, 

b) utan dröjsmål se till att den transitering eller transport som oavsiktligt avbrutits, minskat eller upphört åter fungerar 
normalt. 

2. En part genom vars territorium energiprodukter transiteras eller transporteras får inte, om en tvist uppstår i en fråga 
som gäller parterna eller en eller flera enheter som omfattas av den ena partens kontroll eller jurisdiktion, avbryta eller 
minska, tillåta en enhet som står under dess kontroll eller jurisdiktion, däribland ett statligt handelsföretag, att avbryta 
eller minska, eller kräva att en enhet under dess jurisdiktion ska avbryta eller minska pågående transport eller transitering 
av energiprodukter, utom då detta särskilt föreskrivs i ett kontrakt eller annat avtal som reglerar sådan transitering eller 
transport, innan ett tvistlösningsförfarande enligt kontraktet i fråga slutförts.
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3. Parterna är överens om att en part inte ska hållas ansvarig för ett avbrott eller en neddragning enligt denna artikel 
om den parten inte har möjlighet att leverera, transitera eller transportera energiprodukter på grund av handlingar som 
kan tillskrivas ett tredje land eller en enhet under ett tredje lands kontroll eller jurisdiktion. 

Artikel 277 

Tillsynsmyndighet för el och gas 

1. En tillsynsmyndighet ska vara juridiskt fristående från och funktionellt oberoende av offentliga eller privata enheter, 
och ha de befogenheter som krävs för att säkerställa effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad. 

2. Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer 
på marknaden. 

3. En aktör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till ett överklagande
organ som är oberoende av de berörda parterna. Om organet i fråga inte har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en 
skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. Beslut 
som fattats av överklagandeorgan ska verkställas. 

Artikel 278 

Förhållande till fördraget om energigemenskapen 

1. Om bestämmelserna i detta avsnitt skulle strida mot bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen från 2005 
eller de bestämmelser i EU-lagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen från 2005, ska 
bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen från 2005 eller de bestämmelser i EU-lagstiftningen som är till
lämpliga enligt fördraget om energigemenskapen från 2005 ha företräde i de avseenden som konflikten gäller. 

2. Vid genomförandet av detta avsnitt ska företräde ges till antagande av lagstiftning eller andra akter som är förenliga 
med fördraget om energigemenskapen från 2005 eller som bygger på den lagstiftning som är tillämplig på denna sektor i 
EU. Vid en eventuell tvist som rör detta avsnitt, ska lagstiftning eller andra akter som uppfyller dessa kriterier antas vara 
förenliga med detta avsnitt. Vid bedömningen av om lagstiftning eller andra akter uppfyller dessa kriterier ska alla 
relevanta beslut som fattats enligt artikel 91 i fördraget om energigemenskapen från 2005 beaktas. 

3. Ingen av parterna får använda bestämmelserna om tvistlösning i detta avtal för att åberopa ett åsidosättande av 
bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen. 

Artikel 279 

Tillträde till och utövande av prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten 

1. Varje part ( 1 ) har i enlighet med internationell rätt, bland annat Förenta staternas havsrättskonvention från 1982, 
full suveränitet över kolväteresurserna på sitt territorium och i sina arkipelagiska och territoriella vatten samt suveräna 
rättigheter när det gäller att undersöka och utnyttja kolväteresurser i sin exklusiva ekonomiska zon och på kontinental
sockeln. 

2. Varje part förbehåller sig rätten att fastställa de områden inom sitt territorium samt i sitt arkipelagiska och 
territoriella vatten, sin exklusiva ekonomiska zon samt kontinentalsockel, som ska göras tillgängliga för utövandet av 
prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten. 

3. När ett område görs tillgängligt för utövandet av dessa verksamheter ska varje part se till att enheterna behandlas 
lika vad gäller tillgången till och utövandet av dessa verksamheter.
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4. Varje part får kräva att en enhet, som har beviljats tillstånd för utövande av prospektering efter samt undersökning 
och utvinning av kolväten, betalar ett ekonomiskt bidrag eller ett bidrag i form av kolväten. De närmare bestämmelserna 
för sådana bidrag ska fastställas på ett sätt så att de inte stör enheternas förvaltning och beslutsfattande. 

Artikel 280 

Licensiering och licensieringsvillkor 

1. Parterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att licenser, genom vilka en enhet har rätt att för 
egen räkning och på egen risk utöva prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i ett geografiskt 
område, beviljas enligt ett offentliggjort förfarande och inbjuda eventuella intresserade sökande att lämna in ansökningar 
genom ett tillkännagivande. 

2. Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om typ av licens, aktuellt geografiskt område eller del därav, samt den 
föreslagna dagen eller tidsfristen för beviljande av licensen. 

3. Artiklarna 104 och 105 i detta avtal ska gälla för licenseringsvillkoren och licensieringsförfarandet. 

KAPITEL 12 

Öppenhet 

Artikel 281 

Definitioner 

I detta kapitel gäller följande definitioner: 

1. Åtgärd med allmän tillämpning: lagar, förordningar, rättsliga avgöranden, förfaranden och administrativa avgöranden 
med allmän tillämpning samt andra allmänna eller abstrakta rättsakter, tolkningar eller andra krav som kan ha 
konsekvenser för frågor som omfattas av detta avtal. Det omfattar inte ett avgörande som gäller en enskild person. 

2. Berörd person: en fysisk eller juridisk person som kan omfattas av alla rättigheter eller skyldigheter enligt åtgärder med 
allmän tillämpning i den mening som avses i artikel 282 i detta avtal. 

Artikel 282 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Parterna ska, medvetna om den betydelse som deras respektive regelverk kan ha för handeln mellan dem, fastställa 
och upprätthålla ett effektivt och förutsägbart regelverk för ekonomiska aktörer som bedriver affärsverksamhet på deras 
territorium, särskilt små företag, samtidigt som hänsyn tas till kraven på rättssäkerhet och proportionalitet. 

2. Parterna bekräftar än en gång sina åtaganden inom ramen för WTO-avtalet, och fastställer härmed förtydliganden 
och förbättrade system för öppenhet, samråd och bättre förvaltning vad gäller åtgärder med allmän tillämpning, i den 
mån de har konsekvenser för frågor som omfattas av detta avtal. 

Artikel 283 

Offentliggörande 

1. Varje part ska se till att åtgärder med allmän tillämpning 

a) omedelbart offentliggörs eller på annat sätt görs lättillgängliga för berörda personer på ett icke-diskriminerande sätt, 
via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och lämpligt, elektroniskt, på ett sätt som gör det möjligt för berörda 
personer och den andra parten att sätta sig in i dem,
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b) innehåller en förklaring av målet för och motiveringen till sådana åtgärder, och 

c) medger tillräcklig tid mellan offentliggörandet av sådana åtgärder och deras ikraftträdande, utom då detta inte är 
möjligt på grund av en nödsituation. 

2. Varje part ska 

a) sträva efter att i förväg offentliggöra alla förslag till antagande eller ändring av en åtgärd med allmän tillämpning, 
inbegripet en förklaring av målet för och motiveringen till förslaget, 

b) ge berörda personer tillfälle att framföra synpunkter på en sådan föreslagen åtgärd, och i så god tid att de berörda 
personerna hinner lämna sådana synpunkter, och 

c) sträva efter att ta hänsyn till de synpunkter som mottas från berörda personer på den föreslagna åtgärden. 

Artikel 284 

Förfrågningar och kontaktpunkter 

1. Varje part ska upprätthålla eller inrätta lämpliga mekanismer för att svara på förfrågningar från berörda personer 
vad gäller åtgärder med allmän tillämpning som har föreslagits eller trätt i kraft, och hur de ska tillämpas rent allmänt. 

Framför allt ska varje part utse en kontaktpunkt för att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla frågor som 
omfattas av detta avtal. På begäran av endera parten ska kontaktpunkten ange vilket organ eller vilken tjänsteman som 
ansvarar för den sak frågan gäller samt lämna det stöd som behövs för att underlätta kommunikationen med den 
begärande parten. 

Förfrågningar kan behandlas via sådana mekanismer som inrättas inom ramen för detta avtal. 

2. Parterna erkänner att ett svar enligt punkt 1 i denna artikel inte måste vara definitivt eller rättsligt bindande, utan 
endast ges upplysningsvis, om inte annat föreskrivs i parternas nationella lagar och andra författningar. 

3. På begäran av den andra parten ska en part omedelbart lämna information och svara på frågor som gäller en aktuell 
eller föreslagen åtgärd med allmän tillämpning som den begärande parten anser kan påverka genomförandet av detta 
avtal, oavsett om den begärande parten tidigare underrättats om åtgärden eller inte. 

4. Varje part ska behålla eller inrätta lämpliga mekanismer för berörda personer med uppgift att effektivt försöka lösa 
problem för berörda personer i den andra parten som kan uppstå vid tillämpningen av åtgärder med allmän tillämpning 
och administrativa förfaranden enligt artikel 285 i detta avtal. Sådana mekanismer bör vara lättillgängliga, tidsbundna, 
resultatorienterade och öppna. De ska inte påverka överklagande- eller prövningsförfaranden som parterna inför eller 
bibehåller. De ska inte heller påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 14 (Tvistlösning) och kapitel 15 
(Medling) i avdelning IV i detta avtal. 

Artikel 285 

Administrativa förfaranden 

Varje part ska på ett enhetligt, opartiskt och skäligt sätt förvalta alla åtgärder med allmän tillämpning som avses i 
artikel 281 i detta avtal. I detta syfte ska varje part, när sådana åtgärder i specifika fall tillämpas på enskilda personer, 
varor, tjänster eller etableringar i den andra parten 

a) i enlighet med partens förfaranden, sträva efter att ge de personer i den andra parten som direkt berörs av ett 
förfarande rimligt varsel när förfarandet inleds, inklusive en beskrivning av förfarandets art, en redogörelse för den 
rättsliga grunden för inledandet av förfarandet och en allmän beskrivning av tvistefrågorna,
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b) bereda sådana berörda personer skälig möjlighet att lägga fram fakta och argument till stöd för sin ståndpunkt innan 
en slutgiltig administrativ åtgärd vidtas, om tiden, förfarandets art och allmänintresset tillåter det, och 

c) se till att förfarandena grundar sig på och överensstämmer med den inhemska lagstiftningen. 

Artikel 286 

Överprövning och överklagande 

1. Varje part ska inrätta eller bibehålla domstolar eller andra oberoende rättsliga instanser, däribland, i förekommande 
fall, domstolsliknande instanser eller förvaltningsdomstolar, eller förfaranden för snabb överprövning och, vid behov, 
korrigering av administrativa åtgärder i frågor som omfattas av detta avtal. Dessa domstolar, instanser eller förfaranden 
ska vara opartiska och oberoende av det organ eller den myndighet som svarar för den administrativa tillsynen och får 
inte ha ett väsentligt intresse i ärendets utgång. 

2. Varje part ska säkerställa att parterna i målet i alla sådana domstolar, instanser eller förfaranden har rätt till 

a) en rimlig möjlighet att stödja eller försvara sin ståndpunkt, och 

b) ett beslut som bygger på bevisning och inlämnade handlingar eller, när så krävs i partens lagstiftning, handlingar som 
den administrativa myndigheten sammanställt. 

3. Med förbehåll för överklagande eller ytterligare överprövning i enlighet med dess inhemska lagstiftning ska varje 
part se till att det organ eller den myndighet som ansvarar för den administrativa åtgärden i fråga genomför beslutet och 
rättar sig efter det i sin praxis. 

Artikel 287 

Lagstiftningens kvalitet och effektivitet samt god förvaltningssed 

1. Parterna är överens om att samarbeta för att främja god kvalitet och effektivitet i lagstiftningen, bland annat genom 
utbyte av information och bästa praxis rörande sina respektive lagstiftningsreformer och konsekvensutredningar. 

2. Parterna följer principerna för god förvaltningssed och är överens om att samarbeta för att främja dem, bland annat 
genom utbyte av information och bästa praxis. 

Artikel 288 

Icke-diskriminering 

Varje part ska när det gäller berörda personer i den andra parten tillämpa standarder för öppenhet som inte är mindre 
gynnsamma än de som gäller för partens egna berörda personer. 

KAPITEL 13 

Handel och hållbar utveckling 

Artikel 289 

Bakgrund och mål 

1. Parterna erinrar om Agenda 21 om miljö och utveckling från 1992, genomförandeplanen från Johannesburg om 
hållbar utveckling från 2002 och de internationellt överenskomna politiska agendorna inom sysselsättningsområdet och 
det socialpolitiska området, särskilt Internationella arbetsorganisationens (nedan kallad ILO) agenda för anständigt arbete 
och FN:s ekonomiska och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. 
Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om 
hållbar utveckling och att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer i deras handelsförbindelser.
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2. För detta ändamål erkänner parterna vikten av att ta full hänsyn till sina respektive befolkningars och kommande 
generationers bästa på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet och ska i detta syfte se till att politiken för 
ekonomisk utveckling, miljöpolitik och socialpolitik stöder varandra. 

Artikel 290 

Rätt att reglera 

1. Eftersom parterna erkänner varje parts rätt att fastställa och reglera sina egna inhemska nivåer för miljö- och 
arbetarskydd liksom strategier och prioriteringar för hållbar utveckling i enlighet med relevanta internationellt erkända 
principer och avtal, och att anta eller ändra egen lagstiftning i enlighet med detta, ska parterna se till att deras lagstiftning 
föreskriver höga nivåer för miljö- och arbetarskydd och sträva efter att fortsätta att förbättra sådan lagstiftning. 

2. Ukraina ska, som ett sätt att uppnå målen enligt denna artikel, närma sina lagar och andra författningar samt 
administrativ praxis till EU:s regelverk. 

Artikel 291 

Multilaterala arbetsnormer och avtal 

1. Parterna erkänner att full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor för alla är centrala 
element för handeln i ett globalt sammanhang. Parterna bekräftar sina åtaganden att främja utvecklingen av handeln 
på ett sätt som leder till full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor för alla, dvs. män, kvinnor 
och unga. 

2. Parterna ska i sin lagstiftning och praxis främja och tillämpa internationellt erkända grundläggande arbetsnormer, 
bland annat 

a) föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, 

b) avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 

c) faktiskt avskaffande av barnarbete, och 

d) avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att i praktiken genomföra de grundläggande och prioriterade ILO-konventioner som 
de har ratificerat och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998. Parterna ska 
också överväga att ratificera och genomföra andra ILO-konventioner som ILO har klassificerat som uppdaterade. 

4. Parterna betonar att arbetsnormer inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte. Parterna konstaterar att deras 
komparativa fördel på inget sätt får ifrågasättas. 

Artikel 292 

Multilaterala miljöavtal 

1. Parterna erkänner värdet av internationell miljöförvaltning och internationella miljöavtal som det internationella 
samfundets svar på globala eller regionala miljöproblem. 

2. Parterna bekräftar sitt åtagande att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de multilaterala miljöavtal i vilka 
de är parter. 

3. Inget i detta avtal ska begränsa parternas rätt att anta eller bibehålla åtgärder för att genomföra multilaterala 
miljöavtal i vilka de är parter. Sådana åtgärder får inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig 
eller oberättigad diskriminering mellan parterna eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln.
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4. Parterna ska se till att miljöpolitiken bygger på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder 
bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. 

5. Parterna ska samarbeta för att främja ett varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna i enlighet med målet 
om hållbar utveckling i syfte att stärka kopplingarna mellan parternas politik och praxis på handels- och miljöområdet. 

Artikel 293 

Handel som främjar hållbar utveckling 

1. Parterna bekräftar att handeln bör främja hållbar utveckling i alla dess dimensioner. Parterna erkänner den betydelse 
som grundläggande arbetsnormer och arbete under anständiga villkor kan ha för ekonomisk effektivitet, innovation och 
produktivitet, och betonar värdet av större samstämmighet mellan handelspolitiken å ena sidan och sysselsättnings- och 
socialpolitiken å den andra. 

2. Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel och utländska direktinvesteringar i miljövaror, miljötjänster 
och miljöteknik, hållbar förnybar energi och energieffektiva varor och tjänster samt miljömärkta varor, bl.a. genom att ta 
itu med icke-tariffära handelshinder. 

3. Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel med varor som bidrar till hållbar utveckling, bland annat 
varor som omfattas av ordningar för till exempel rättvis och etisk handel och ordningar som iakttar principerna om 
företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet. 

Artikel 294 

Handel med skogsprodukter 

I syfte att främja en hållbar förvaltning av skogsresurserna förbinder sig parterna att samarbeta för att förbättra efter
levnaden av skogslagstiftningen samt förvaltningen inom skogssektorn och främja laglig och hållbar handel med skogs
produkter. 

Artikel 295 

Handel med fiskeriprodukter 

Med hänsyn till vikten av att säkerställa ansvarsfull och hållbar förvaltning av fiskbestånd och främja god förvaltning när 
det gäller handel förbinder sig parterna att samarbeta genom att 

a) vidta effektiva åtgärder för att övervaka och kontrollera fiskbestånd och andra akvatiska resurser, 

b) säkerställa full förenlighet med tillämpliga åtgärder för bevarande och kontroll som antagits av regionala fiskeriförvalt
ningsorganisationer och samarbeta med och inom dessa organisationer på så bred basis som möjligt, och 

c) införa bland annat handelsåtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 

Artikel 296 

Upprätthållande av skyddsnivåer 

1. En part får inte underlåta att effektivt genomdriva sin miljö- och arbetslagstiftning genom att kontinuerligt eller 
återkommande agera eller avstå från att agera på ett sätt som har konsekvenser för handeln eller investeringarna mellan 
parterna. 

2. En part får inte försvaga eller sänka det miljö- eller arbetarskydd som föreskrivs i dess lagar för att främja handel 
eller investeringar genom att åsidosätta eller på annat sätt göra undantag från, eller erbjuda sig att åsidosätta eller göra 
undantag från, landets lagar, andra författningar eller normer på ett sätt som påverkar handeln eller investeringarna 
mellan parterna.
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Artikel 297 

Vetenskaplig information 

Parterna erkänner vikten av att vid utformning, antagande och genomförande av åtgärder som syftar till att skydda 
miljön, folkhälsan och sociala förhållanden och som påverkar handeln mellan parterna, ta hänsyn till vetenskaplig och 
teknisk information, relevanta internationella normer, riktlinjer eller rekommendationer. 

Artikel 298 

Översyn av hållbarhetseffekter 

Parterna förbinder sig att se över, övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av denna avdelning på hållbar 
utveckling genom sina respektive förfaranden och institutioner för medinflytande, liksom dem som inrättas genom detta 
avtal, till exempel genom handelsrelaterade bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling. 

Artikel 299 

Det civila samhällets institutioner 

1. Varje part ska utse och sammankalla en ny eller befintlig rådgivande grupp för hållbar utveckling som ska ha till 
uppgift att ge råd i frågor som gäller genomförandet av detta kapitel. 

2. Den rådgivande gruppen ska bestå av oberoende representativa organisationer för det civila samhället som på ett 
balanserat sätt företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer och andra berörda parter. 

3. Medlemmarna i varje parts rådgivande grupp ska mötas i ett öppet forum för det civila samhället för att föra en 
dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i handelsförbindelserna mellan parterna. Forumet för det civila samhället 
ska sammanträda en gång per år, om parterna inte kommer överens om något annat. Parterna ska komma överens om 
verksamheten i forumet för det civila samhället senast ett år efter detta avtals ikraftträdande. 

4. Den dialog som förs i forumet för det civila samhället ska inte påverka den roll som plattformen för det civila 
samhället, som inrättas genom artikel 469 i detta avtal, har för utbyte av åsikter om genomförandet av detta avtal. 

5. Parterna ska informera forumet för det civila samhället om framsteg i genomförandet av detta kapitel. Åsikter, 
yttranden eller förslag från forumet för det civila samhället kan lämnas till parterna direkt eller via de rådgivande 
grupperna. 

Artikel 300 

Institutionell mekanism och övervakningsmekanism 

1. Härmed inrättas en underkommitté för handel och hållbar utveckling. Den ska rapportera om sin verksamhet till 
associeringskommittén i den konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. Underkommittén för handel och hållbar 
utveckling ska bestå av högre tjänstemän från parternas förvaltningar. Den ska övervaka genomförandet av detta kapitel, 
bland annat resultaten av uppföljningar och konsekvensbedömningar, och i konstruktiv anda diskutera problem som 
uppstår vid tillämpningen av detta kapitel. Den ska själv anta sin arbetsordning. Den ska sammanträda inom ett år från 
detta avtals ikraftträdande och därefter åtminstone en gång per år. 

2. Varje part ska utse en kontaktpunkt inom sin förvaltning för att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla 
frågor som omfattas av detta kapitel. 

3. Parterna får övervaka framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som omfattas av detta kapitel. En 
part får begära att den andra parten lämnar specifik och utförlig information om resultaten av genomförandet av detta 
kapitel.
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4. En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel genom 
att sända en skriftlig begäran till den andra partens kontaktpunkt. Parterna är överens om att på begäran av endera parten 
snarast inleda samråd via lämpliga kanaler. 

5. Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning i ärendet och får be om råd, 
information eller bistånd från personer eller organ som de bedömer vara lämpliga för att fullständigt utreda det aktuella 
ärendet. Parterna ska ta hänsyn till verksamheten inom ILO eller relevanta multilaterala miljöorganisationer eller miljö
organ i vilka de är medlemmar. 

6. Om parterna inte lyckas lösa problemet genom samråd får en part begära att underkommittén för handel och 
hållbar utveckling sammankallas för att behandla frågan, genom att sända en skriftlig begäran till den andra partens 
kontaktpunkt. Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska sammanträda snarast och sträva efter att komma 
fram till en lösning i frågan, bland annat, när så är lämpligt, genom att samråda med statliga eller icke-statliga experter. 
Den lösning som underkommittén för handel och hållbar utveckling kommer fram till ska offentliggöras om under
kommittén inte beslutar något annat. 

7. För alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska parterna endast kunna tillgripa de förfaranden 
som föreskrivs i artiklarna 300 och 301 i detta avtal. 

Artikel 301 

Expertgrupp 

1. Om parterna inte kommer överens om något annat får en part, efter 90 dagar från det att begäran om samråd 
ingavs, i enlighet med artikel 300.4 i detta avtal begära att en expertgrupp sammankallas för att undersöka den fråga som 
inte har lösts på ett tillfredsställande sätt genom samråd på myndighetsnivå. Inom 30 dagar efter det att en part begärt att 
expertgruppen ska sammankallas får underkommittén för handel och hållbar utveckling, på begäran av endera parten, 
sammankallas för att diskutera frågan. Parterna får lämna inlagor till expertgruppen. Expertgruppen får begära infor
mation och råd från endera parten, den eller de rådgivande grupperna eller internationella organisationer. Expertgruppen 
ska sammankallas inom 60 dagar från det att en part begärt detta. 

2. Den expertgrupp som utses enligt förfarandena i punkt 3 i denna artikel ska ställa sin sakkunskap till förfogande vid 
genomförandet av detta kapitel. Om parterna inte kommer överens om något annat, ska expertgruppen, inom 90 dagar 
från det att den sista experten utsetts, lägga fram en rapport för parterna. Parterna ska göra sitt yttersta för att ta hänsyn 
till expertgruppens råd och rekommendationer om genomförandet av detta kapitel. Genomförandet av expertgruppens 
rekommendationer ska övervakas av underkommittén för handel och hållbar utveckling. Expertgruppens rapport ska 
ställas till förfogande för parternas rådgivande grupp eller rådgivande grupper. När det gäller konfidentiell information 
och arbetsordning ska principerna i bilaga XXIV till kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV till detta avtal gälla. 

3. När detta avtal träder i kraft ska parterna komma överens om en förteckning över minst 15 personer med 
sakkunskap om de frågor som omfattas av detta kapitel, varav minst fem ska vara personer som inte är medborgare i 
den part som innehar ordförandeskapet i expertgruppen. Experterna ska vara oberoende och inte ha anknytning till eller 
ta emot instruktioner från någondera parten eller organisationer som är företrädda i den eller de rådgivande grupperna. 
Varje part ska utse en expert från förteckningen över experter inom 50 dagar från den dag då begäran från en part om 
inrättandet av expertgruppen mottogs. Om en part inte utser sin expert inom utsatt tid, ska den andra parten från 
förteckningen över experter utse en medborgare från den part som inte kunnat utse en expert. De två utsedda experterna 
ska fatta beslut om ordföranden, som ska väljas från förteckningen över experter som inte är medborgare i någon av 
parterna. 

Artikel 302 

Samarbete om handel och hållbar utveckling 

Parterna ska samarbeta om handelsrelaterade aspekter av arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik i syfte att uppnå målen i 
detta avtal.
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KAPITEL 14 ( 1 ) 

Tvistlösning 

Artikel 303 

Mål 

Syftet med detta kapitel är att i god tro förebygga och lösa eventuella tvister mellan parterna vad gäller tillämpningen av 
de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 i detta avtal och att i möjligaste mån finna en ömsesidigt godtagbar 
lösning ( 2 ). 

Artikel 304 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla för alla tvister om tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i avdelning 
IV i detta avtal, om inte annat uttryckligen anges. 

Artikel 305 

Samråd 

1. Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister om tolkningen och tillämpningen av de bestämmelser i detta avtal som 
avses i artikel 304 i detta avtal genom att inleda samråd i god tro i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning. 

2. Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig begäran till den andra parten med kopia till handels
kommittén; av begäran ska framgå vilken åtgärd det rör sig om och vilka av de bestämmelser i detta avtal som avses i 
artikel 304 i detta avtal som parten anser tillämpliga. 

3. Samråden ska hållas inom 30 dagar från den dag då begäran om samråd mottogs och ska, om parterna inte 
kommer överens om något annat, hållas på den svarande partens territorium. Samråden ska anses vara avslutade inom 30 
dagar från den dag då begäran om samråd mottogs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. All 
konfidentiell information som lämnas ut under samråden ska förbli konfidentiell. 

4. Samråd om brådskande ärenden, bland annat ärenden som gäller lättfördärvliga varor eller säsongsvaror, ska hållas 
inom 15 dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses vara avslutade 15 dagar från det att begäran om 
samråd ingavs. 

5. När samråden gäller transporten av energiprodukter genom nät och en part anser att lösningen av tvisten brådskar 
på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har avbrutits, ska 
samråd hållas inom tre dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses avslutade tre dagar efter den dag då 
begäran om samråd ingavs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. All konfidentiell information 
som lämnas ut under samråden ska förbli konfidentiell. 

6. Om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 eller 4 i denna artikel, eller om 
samråden har avslutats men ingen ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får den klagande parten begära att en 
skiljenämnd tillsätts i enlighet med artikel 306 i detta avtal.

SV L 161/126 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014 

( 1 ) För att undvika oklarheter ska denna avdelning inte tolkas som att den ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan 
åberopas i parternas inhemska domstolar. 

( 2 ) För att undvika oklarheter ska beslut och påstådd underlåtenhet att agera från de organs sida som inrättas genom detta avtal inte 
omfattas av detta kapitel.



A v s n i t t 1 

S k i l j e f ö r f a r a n d e 

Artikel 306 

Inledande av skiljeförfarande 

1. Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 305 i detta avtal får den klagande parten 
begära att det tillsätts en skiljenämnd. 

2. Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas in skriftligen till den svarande parten och till handelskom
mittén. Den klagande parten ska i sin begäran ange den särskilda åtgärd som klagomålet gäller och ge en kort samman
fattning av den rättsliga grunden för klagomålet, som tydligt klargör problemställningen. Om den klagande parten begär 
att en skiljenämnd tillsätts med annat mandat än vad som är normalt, ska den skriftliga begäran innehålla den föreslagna 
texten till det särskilda mandatet. 

3. Om parterna inte kommer överens om något annat inom fem dagar från det att skiljenämnden tillsatts ska 
skiljenämndens mandat vara 

”att undersöka den fråga som avses i begäran om tillsättandet av skiljenämnden, avgöra om den berörda åtgärden är 
förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 304 i detta avtal och meddela sitt avgörande i enlighet med artikel 310 
i detta avtal.” 

Artikel 307 

Skiljenämndens sammansättning 

1. En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän. 

2. Inom 10 dagar efter det att begäran om tillsättande av en skiljenämnd har ingetts till handelskommittén, ska 
parterna samråda för att enas om nämndens sammansättning. 

3. Om parterna inte kan enas om skiljenämndens sammansättning inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna 
artikel, kan endera parten begära att ordföranden för handelskommittén eller dennes ställföreträdare utser alla tre 
ledamöterna genom lottning bland de personer som är upptagna på den tillämpliga förteckning som upprättats enligt 
artikel 323 i detta avtal, varav en bland de personer som den klagande parten föreslagit, en bland de personer som den 
svarande parten föreslagit och en bland de personer som av parterna valts för att fungera som ordförande. 

4. Om parterna är överens om valet av en eller flera av ledamöterna i skiljenämnden, ska den eller de övriga 
ledamöterna utses genom samma förfarande enligt följande: 

a) Om parterna är överens om valet av två av ledamöterna i skiljenämnden ska den återstående ledamoten väljas bland 
de personer som av parterna valts för att fungera som ordförande. 

b) Om parterna är eniga om valet av en av ledamöterna i skiljenämnden ska den ena av de återstående ledamöterna väljas 
bland de personer som den klagande parten föreslagit och den andra bland de personer som den svarande parten 
föreslagit. 

5. Ordföranden i handelskommittén eller dennes ställföreträdare ska därefter utse skiljemännen inom fem dagar efter 
det att begäran enligt punkt 3 ingetts. En företrädare för varje part har rätt att vara närvarande när skiljemännen utses. 

6. Skiljenämnden ska anses ha tillsatts den dag då urvalsförfarandet slutförts.
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7. Om någon av de förteckningar som avses i artikel 323 i detta avtal inte har upprättats vid den tidpunkt då en 
begäran enligt punkt 3 i denna artikel inges, ska de tre skiljemännen utses genom lottning bland de personer som 
formellt har föreslagits av den ena eller båda parterna. 

8. Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en part 
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har 
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska punkt 3 i denna artikel tillämpas utan tillämpning av punkt 2 i denna artikel, och 
den period som anges i punkt 5 i denna artikel ska vara två dagar. 

Artikel 308 

Interimsrapport från nämnden 

1. Senast 90 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes ska nämnden för parterna lägga fram en interimsrapport 
som ska innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste 
skälen till nämndens undersökningsresultat och rekommendationer. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan 
hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och handelskommittén detta och ange skälen till för
seningen samt det datum då nämnden planerar lägga fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interims
rapporten läggas fram senare än 120 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes. 

2. Parterna får inom 14 dagar från det att interimsrapporten lagts fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden 
om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten. 

3. I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor eller säsongsvaror, ska skiljenämnden göra sitt 
yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom halva den tidsfrist som anges i punkt 1 i denna artikel, och parterna 
får lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten inom halva den 
tidsfrist som anges i punkt 2 i denna artikel. 

4. Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en av 
parterna anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller 
delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska interimsrapporten läggas fram efter 20 dagar och varje begäran enligt 
punkt 2 ska lämnas in inom fem dagar efter det att den skriftliga rapporten lagts fram. Skiljenämnden får också besluta 
att inte lägga fram någon interimsrapport. 

5. Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin rapport och 
företa ytterligare utredningar som den anser motiverade. Skiljenämndens slutliga avgörande ska innehålla en redogörelse 
för de argument som förts fram i samband med interimsöversynen. 

Artikel 309 

Förlikning vid brådskande energitvister 

1. Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en part 
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har 
avbrutits eller riskerar att avbrytas, får en part begära att ordföranden i skiljenämnden ska fungera som förlikningsman i 
alla frågor i samband med tvisten genom att lämna in en begäran till nämnden. 

2. Förlikningsmannen ska försöka finna en gemensamt överenskommen lösning på tvisten eller en överenskommelse 
om ett förfarande för att nå en sådan lösning. Om förlikningsmannen inte lyckas få till stånd en sådan överenskommelse 
inom 15 dagar efter sin utnämning ska han rekommendera en lösning på tvisten eller ett förfarande för att nå en sådan 
lösning, och han ska besluta vilka villkor och bestämmelser som ska gälla från och med en bestämd dag som han eller 
hon ska fastställa fram till dess att tvisten är löst. 

3. Parterna och de enheter som står under parternas kontroll eller jurisdiktion ska under tre månader efter förliknings
mannens beslut eller till dess att tvisten lösts, om detta sker tidigare, följa rekommendationerna om de villkor och 
bestämmelser som ska gälla enligt punkt 2 i denna artikel. 

4. Förlikningsmannen ska respektera uppförandekoden för skiljemän.
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Artikel 310 

Skiljenämndens avgörande 

1. Skiljenämnden ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande inom 120 dagar efter den dag då 
nämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen 
meddela parterna och handelskommittén detta och ange skälen till förseningen samt den dag då nämnden planerar att ha 
avslutat sitt arbete. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än 150 dagar efter den dag då nämnden 
tillsattes. 

2. I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor och säsongsvaror, ska skiljenämnden göra sitt 
yttersta för att lämna sitt avgörande inom 60 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Under inga omständigheter 
får avgörandet meddelas senare än 75 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Skiljenämnden får, inom 10 dagar från 
den dag då den tillsattes, lämna ett preliminärt avgörande om huruvida den anser att fallet är brådskande. 

3. Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal, som av en part 
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har 
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska skiljenämnden meddela sitt avgörande inom 40 dagar från dagen för dess 
inrättande. 

A v s n i t t 2 

E f t e r l e v n a d 

Artikel 311 

Åtgärder för att följa skiljenämndens avgörande 

Varje part ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa skiljenämndens avgörande, och parterna ska sträva efter 
att nå enighet om hur lång tid som krävs för att följa avgörandet. 

Artikel 312 

Rimlig tidsperiod för att följa skiljenämndens avgörande 

1. Den svarande parten ska senast 30 dagar efter den dag då skiljenämndens avgörande meddelades parterna, till den 
klagande parten och handelskommittén anmäla den tidsperiod (nedan kallad rimlig tidsperiod) som den anser att den 
kommer att behöva för att följa avgörandet. 

2. Om parterna inte kan enas om vilken tidsperiod som är rimlig för att följa skiljenämndens avgörande, ska den 
klagande parten inom 20 dagar från den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel skriftligen begära att den 
ursprungliga skiljenämnden fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska samtidigt anmälas till den 
andra parten och till handelskommittén. Skiljenämnden ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande inom 
20 dagar från den dag då begäran ingavs. 

3. Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i 
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 35 dagar från den dag då den begäran 
som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs. 

4. Den svarande parten ska skriftligen meddela den klagande parten om vilka framsteg den har gjort med att följa 
skiljenämndens avgörande minst en månad innan den rimliga tidsperioden löper ut. 

5. Den rimliga tidsperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna. 

Artikel 313 

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande 

1. Den svarande parten ska före utgången av den rimliga tidsperioden till den klagande parten och handelskommittén 
anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande.
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2. Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en åtgärd som anmälts enligt punkt 1 har vidtagits eller är 
förenlig med avtalet, får den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden 
för avgörande. I en sådan begäran ska det anges vilken särskild åtgärd det gäller och de bestämmelser i avtalet med vilka 
den klagande parten anser åtgärden vara oförenlig, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt 
framgår. Skiljenämnden ska meddela sitt avgörande inom 45 dagar från det att begäran ingavs. 

3. Om den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess ledamöter inte kan sammankallas ska förfarandena i 
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 60 dagar från den dag då den begäran 
som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs. 

Artikel 314 

Åtgärder vid brådskande energitvister 

1. Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal, som av en part 
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har 
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska följande särskilda bestämmelser om åtgärder gälla. 

2. Genom undantag från artiklarna 311, 312 och 313 i detta avtal får den klagande parten tillfälligt upphäva de 
skyldigheter som följer av detta avtal i en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner 
som orsakats av att en part inte följt skiljenämndens avgörande inom 15 dagar efter att det meddelats. Detta tillfälliga 
upphävande får börja gälla omedelbart. Ett sådant tillfälligt upphävande får bibehållas i högst tre månader, såvida den 
svarande parten inte har följt skiljenämndens rapport. 

3. Om den svarande parten bestrider underlåtenhet att följa skiljenämndens avgörande eller omfattningen av det 
tillfälliga upphävandet på grund av denna underlåtenhet, får den inleda ett förfarande enligt artiklarna 315 och 316 
vilket ska handläggas snabbt. Den klagande parten ska inte anmodas att återta eller anpassa det tillfälliga upphävandet 
förrän skiljenämnden har fattat beslut i ärendet, och får bibehålla det tillfälliga upphävandet i avvaktan på att förfarandena 
avslutas. 

Artikel 315 

Tillfälliga åtgärder om skiljenämndens avgörande inte följs 

1. Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan 
den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att de åtgärder som anmälts enligt artikel 313.1 i 
detta avtal inte är förenliga med den partens skyldigheter enligt de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304, ska 
den svarande parten, om den klagande parten begär detta, erbjuda provisorisk kompensation. 

2. Om ingen överenskommelse om kompensation har kunnat nås inom 30 dagar från utgången av den rimliga 
tidsfristen eller från skiljenämndens avgörande enligt artikel 313 i detta avtal om att en åtgärd som vidtagits för att 
följa avgörandet är oförenlig med de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304, ska den klagande parten ha rätt 
att efter anmälan till den svarande parten och till handelskommittén upphäva skyldigheter som följer av bestämmelser i 
kapitlet om frihandelsområdet i en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som 
orsakats av den bristande efterlevnaden. Den klagande parten får börja tillämpa upphävandet närsomhelst tio dagar efter 
den dag då anmälan gjordes, såvida inte den svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 4 i denna artikel. 

3. I samband med det tillfälliga upphävandet av skyldigheter kan den klagande parten välja att höja sina tullsatser till 
samma nivå som gäller för andra WTO-medlemmar på en handelsvolym som ska fastställas så att handelsvolymen 
multiplicerad med ökningen av tullsatserna motsvarar värdet på det upphävande eller den minskning av förmåner 
som orsakats av den bristande efterlevnaden. 

4. Om den svarande parten anser att omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna inte motsvarar det 
upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden, får den inge en skriftlig 
begäran om att den ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska anmälas till den klagande parten 
och till handelskommittén före utgången av den period på tio dagar som avses i punkt 2 i denna artikel. Skiljenämnden 
ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande beträffande omfattningen av det tillfälliga upphävandet av 
skyldigheter inom 30 dagar från den dag då begäran ingavs. Skyldigheter får inte upphävas förrän skiljenämnden har 
meddelat sitt avgörande, och upphävandet ska vara förenligt med nämndens avgörande.
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5. Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i 
artikel 307 i detta avtal tillämpas. I sådana fall ska tidsfristen för att meddela avgörandet vara 45 dagar från den dag då 
den begäran som avses i punkt 4 i denna artikel ingavs. 

6. Upphävandet av förpliktelserna ska vara tillfälligt och får tillämpas endast till dess att den åtgärd som konstaterats 
vara oförenlig med de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 har upphävts eller ändrats på ett sådant sätt att 
den blir förenlig med de bestämmelser i avtalet som avses i artikel 304, i enlighet med artikel 316, eller till dess att 
parterna har enats om en lösning av tvisten. 

Artikel 316 

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande efter det tillfälliga upphävandet av 
skyldigheter 

1. Den svarande parten ska till den klagande parten och till handelskommittén anmäla alla åtgärder som den har 
vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande samt sin begäran om att det upphävande av förpliktelser som tillämpas av 
den klagande parten ska upphöra. 

2. Om parterna inte når en överenskommelse om huruvida den anmälda åtgärden gör att den svarande parten kan 
anses uppfylla de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 i detta avtal inom 30 dagar från den dag då anmälan 
ingavs, ska den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. 
En sådan begäran ska anmälas till den svarande parten och till handelskommittén samtidigt. Skiljenämndens avgörande 
ska meddelas parterna och handelskommittén inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs. Om skiljenämnden 
fastställer att den svarande parten nu uppfyller bestämmelserna i detta avtal, eller om den klagande parten, inom 45 
dagar från den dag då anmälan enligt punkt 1 i denna artikel ingavs, inte begär att frågan hänskjuts till den ursprungliga 
skiljenämnden för avgörande, ska det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna upphöra inom 15 dagar från skiljenämn
dens avgörande eller från utgången av perioden på 45 dagar. 

3. Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i 
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska i det fallet vara 60 dagar från den dag då den 
begäran som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs. 

A v s n i t t 3 

G e m e n s a m m a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 317 

Ömsesidigt godtagbar lösning 

Parterna får när som helst komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning på tvister som omfattas av detta kapitel. 
De ska gemensamt anmäla en sådan lösning till handelskommittén och, i tillämpliga fall, skiljenämndens ordförande. Om 
lösningen måste godkännas enligt relevanta inhemska förfaranden i någon av parterna ska detta krav anges i anmälan, 
och skiljedomsförfarandet tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller vid anmälan av att de 
inhemska godkännandeförfarandena slutförts, ska skiljedomsförfarandet vara avslutat. 

Artikel 318 

Arbetsordning 

1. Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel ska styras av arbetsordningen i bilaga XXIV till detta avtal. 

2. Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för allmänheten i enlighet med arbetsordningen i bilaga XXIV till 
detta avtal. 

Artikel 319 

Upplysningar samt råd i sakfrågor 

På begäran av en part eller på eget initiativ får skiljenämnden inhämta upplysningar för förfarandet i skiljenämnden från 
alla källor som den finner lämpliga, däribland från parterna i tvisten. Nämnden ska också ha rätt att begära relevanta 
expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Alla upplysningar som inhämtas på detta sätt ska delges båda parter, som 
ska kunna lämna synpunkter. Berörda fysiska eller juridiska personer som är etablerade på parternas territorium har rätt 
att i egenskap av sakkunniga (amicus curiae) informera nämnden i enlighet med arbetsordningen i bilaga XXIV till detta 
avtal.
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Artikel 320 

Tolkningsregler 

En skiljenämnd ska tolka de bestämmelser som avses i artikel 304 i detta avtal i enlighet med sedvanliga folkrättsliga 
tolkningsregler, inklusive de regler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Om en skyldighet 
enligt detta avtal är identisk med en skyldighet enligt WTO-avtalet, ska skiljenämnden anta en tolkning som är förenlig 
med relevanta tolkningar i avgöranden från WTO:s tvistlösningsorgan. Skiljenämndens avgöranden kan inte utvidga eller 
begränsa de rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal. 

Artikel 321 

Skiljenämndens beslut och avgöranden 

1. Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska 
frågan avgöras genom enkel majoritet. Skiljemännens avvikande meningar får dock aldrig offentliggöras. 

2. Skiljenämndens avgöranden ska vara bindande för parterna och får inte ge upphov till några rättigheter eller 
skyldigheter för fysiska eller juridiska personer. Skiljenämnden ska i sitt avgörande redovisa sakförhållandena, tillämplig
heten av de relevanta bestämmelserna i avtalet samt de viktigaste skälen till nämndens undersökningsresultat och slut
satser. Handelskommittén ska offentliggöra skiljenämndens avgöranden i sin helhet, såvida den inte beslutat att inte 
offentliggöra dem. 

Artikel 322 

Tvistlösning beträffande tillnärmning av regelverket 

1. De förfaranden som fastställs i denna artikel ska tillämpas på tvister om tolkningen och tillämpningen av bestäm
melser i detta avtal som rör tillnärmning av regelverket enligt kapitel 3 (Tekniska handelshinder), kapitel 4 (Sanitära och 
fytosanitära åtgärder), kapitel 5 (Tullar och förenklade handelsprocedurer), kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och 
elektronisk handel), kapitel 8 (Offentlig upphandling) eller kapitel 10 (Konkurrens), eller som på annat sätt ålägger en part 
en skyldighet som fastställs med hänvisning till en bestämmelse i EU:s lagstiftning. 

2. När det i en tvist uppstår en fråga om tolkningen av en sådan bestämmelse i EU:s lagstiftning som avses i punkt 1 
ska skiljenämnden inte besluta i frågan utan begära att frågan hänskjuts till Europeiska unionens domstol för avgörande. I 
sådana fall ska de tidsfrister som gäller för skiljenämndens avgöranden skjutas upp till dess att Europiska unionens 
domstol har meddelat sitt avgörande. Domstolens avgörande ska vara bindande för skiljenämnden. 

A v s n i t t 4 

A l l m ä n n a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 323 

Skiljemän 

1. Handelskommittén ska senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande sammanställa en förteckning över 15 
personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän. Varje part ska föreslå fem personer till skiljemän. 
De båda parterna ska också utse fem personer som inte är medborgare i någon av parterna och som ska fungera som 
ordförande för skiljenämnden. Handelskommittén ska se till att det alltid finns 15 personer i förteckningen. 

2. Förteckningen enligt punkt 1 i denna artikel ska ligga till grund för skiljenämndernas sammansättning i enlighet 
med artikel 307 i detta avtal. Den ska omfatta skiljemän med specialkunskaper eller erfarenhet inom juridik och 
internationell handel. 

3. De som utses till skiljemän i en skiljenämnd ska vara ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer 
och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha anknytning till någon av parternas 
regeringar, samt följa uppförandekoden i bilaga XXV till detta avtal.
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Artikel 324 

Förhållande till skyldigheter enligt WTO 

1. Tillämpningen av bestämmelserna om tvistlösning i detta kapitel ska inte utgöra något hinder för eventuella 
åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsåtgärder. 

2. Om en part har inlett ett tvistlösningsförfarande avseende en viss åtgärd, antingen i enlighet med artikel 306.1 i 
detta avtal eller i enlighet med WTO-avtalet, får den emellertid inte inleda ett tvistlösningsförfarande avseende samma 
åtgärd i det andra forumet förrän det första förfarandet har avslutats. När det gäller en skyldighet som är densamma enligt 
detta avtal och enligt WTO-avtalet, får en part inte heller hävda sina rättigheter i båda dessa forum. När ett tvistlös
ningsförfarande väl har inletts i ett sådant fall får parten inte hävda sina rättigheter i det andra forumet när det gäller 
samma skyldighet enligt det andra avtalet, såvida inte det valda forumet, av skäl som rör förfarandet eller juridisk 
behörighet, misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas enligt den skyldigheten. 

3. För tillämpningen av punkt 2 gäller följande: 

a) Tvistlösningsförfaranden enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en panel ska tillsättas enligt 
artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning i bilaga 2 i WTO-avtalet, och anses ha 
avslutats när tvistlösningsorganet antar panelens rapport eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport, enligt 
artiklarna 16 och 17.4 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning. 

b) Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel anses ha inletts genom att en part begär att en skiljenämnd ska tillsättas 
enligt artikel 306.1 i detta avtal och anses ha avslutats när skiljenämnden har meddelat parterna och handelskom
mittén sitt avgörande. 

4. Ingenting i detta kapitel ska hindra en part från att genomföra ett upphävande av skyldigheter som godkänts av 
tvistlösningsorganet. WTO-avtalet får inte åberopas för att hindra en part från att upphäva skyldigheter enligt detta 
kapitel. 

Artikel 325 

Tidsfrister 

1. Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inklusive skiljenämndens tidsfrister för att meddela sina avgöranden, ska 
räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då den åtgärd eller den händelse de avser inträffade. 

2. Alla tidsfrister som anges i detta kapitel får förlängas genom överenskommelse mellan parterna. 

Artikel 326 

Ändring av kapitlet 

Handelskommittén får besluta att ändra detta kapitel, arbetsordningen för skiljeförfaranden i bilaga XXIV till detta avtal 
och uppförandekoden för ledamöter i skiljenämnder och för medlare i bilaga XXV till detta avtal. 

KAPITEL 15 

Medlingsmekanism 

Artikel 327 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Syftet med detta kapitel är att underlätta att finna en ömsesidigt godtagbar lösning genom ett heltäckande och 
snabbt förfarande med bistånd av en medlare. 

2. Detta kapitel ska tillämpas på alla åtgärder som omfattas av kapitel 1 i avdelning IV (Nationell behandling och 
marknadstillträde för varor) i detta avtal och som har en negativ inverkan på handeln mellan parterna.
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3. Detta kapitel ska inte tillämpas på åtgärder som omfattas av kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och 
elektronisk handel), kapitel 7 (Löpande betalningar och kapitalrörelser), kapitel 8 (Offentlig upphandling), kapitel 9 
(Immateriella rättigheter) and kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) i detta avtal. Handelskommittén får, efter 
noggrant övervägande, besluta att denna mekanism ska tillämpas på någon eller några av dessa sektorer. 

A v s n i t t 1 

F ö r f a r a n d e e n l i g t m e d l i n g s m e k a n i s m e n 

Artikel 328 

Begäran om upplysningar 

1. Innan medlingsförfarandet inleds får en part när som helst begära upplysningar om en åtgärd som har en negativ 
inverkan på handeln eller på investeringarna mellan parterna. Den part som mottar en sådan begäran ska inom 20 dagar 
från mottagandet av begäran lämna ett svar med sina synpunkter på upplysningarna i begäran. När så är möjligt ska 
begäran och svar vara skriftliga. 

2. Om den svarande parten anser att det är omöjligt att svara inom 20 dagar ska den meddela den begärande parten 
skälen till förseningen tillsammans med en bedömning om när den tidigast kan lämna sitt svar. 

Artikel 329 

Inledande av förfarandet 

1. En part får när som helst begära att parterna ska inleda ett medlingsförfarande. En sådan begäran ska sändas 
skriftligen till den andra parten. Begäran ska vara så detaljerad att den tydligt redogör för den begärande partens ärende 
och 

a) ange den särskilda åtgärd som berörs, 

b) innehålla en redogörelse för de påstådda negativa effekter som den begärande parten anser att åtgärden har, eller 
kommer att ha, på handeln eller investeringarna mellan parterna, och 

c) förklara på vilket sätt den begärande parten anser att dessa effekter har ett samband med åtgärden. 

2. Den part till vilken en sådan begäran riktas ska välvilligt beakta denna och skriftligen godta eller avslå begäran inom 
tio dagar från mottagandet. 

Artikel 330 

Val av medlare 

1. När medlingsförfarandet har inletts ska parterna sträva efter att komma överens om en medlare senast 15 dagar 
efter mottagandet av svaret på begäran. 

2. Om parterna inte kan komma överens om en medlare inom den fastställda tidsfristen, får endera parten begära att 
ordföranden för handelskommittén eller dennes ställföreträdare utser medlaren genom lottning bland personerna i den 
förteckning som upprättats enligt artikel 323 i detta avtal. Företrädare för båda parterna i tvisten ska i god tid i förväg 
inbjudas att närvara vid lottningen. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras med den eller de parter som är 
närvarande. 

3. Ordföranden i handelskommittén eller dennes ställföreträdare ska därefter utse medlaren inom fem arbetsdagar efter 
begäran från endera parten enligt punkt 2.
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4. Om den förteckning som avses i artikel 323 i detta avtal inte har upprättats vid den tidpunkt då en begäran enligt 
punkt 2 i denna artikel inges, ska medlaren utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits av den 
ena eller båda parterna. 

5. Parterna kan komma överens om att medlaren ska vara medborgare i en av parterna. 

6. Medlaren ska på ett opartiskt och öppet sätt bistå parterna när det gäller att bringa klarhet i åtgärden och dess 
eventuella effekter på handeln, och att nå en överenskommelse. Uppförandekoden i bilaga XXV till detta avtal ska till
lämpas på medlare i enlighet med vad som föreskrivs i koden. Punkterna 3–7 (anmälningar) och 41–46 (översättning och 
beräkning av tidsfrister) i arbetsordningen i bilaga XXIV till detta avtal ska också tillämpas. 

Artikel 331 

Regler för medlingsförfarandet 

1. Inom 10 dagar efter det att medlaren utsetts ska den part som begärt medlingsförfarandet skriftligen lägga fram en 
detaljerad problembeskrivning för medlaren och den andra parten, särskilt om hur åtgärden i fråga fungerar och dess 
inverkan på handeln. Inom 20 dagar efter den dag då denna beskrivning läggs fram får den andra parten skriftligen lämna 
sina synpunkter på problembeskrivningen. Parterna får i sin problembeskrivning eller i sina synpunkter ta med alla 
uppgifter som de bedömer vara relevanta. 

2. Medlaren får besluta om det lämpligaste tillvägagångssättet för att bringa klarhet i den aktuella åtgärden och om 
dess eventuella effekter på handeln. Medlaren får särskilt organisera möten mellan parterna, samråda med parterna 
gemensamt eller enskilt, söka bistånd från eller rådfråga relevanta experter och berörda parter samt tillhandahålla allt 
ytterligare stöd som parterna begär. Medlaren ska dock samråda med parterna innan han eller hon söker bistånd från eller 
samråder med relevanta experter och berörda aktörer. 

3. Medlaren kan ge råd och föreslå en lösning att ta ställning till för parterna, som kan godta eller förkasta denna eller 
komma överens om en annan lösning. Medlaren får dock inte ge råd eller synpunkter på om den aktuella åtgärden är 
förenlig med detta avtal. 

4. Förfarandet ska äga rum på den parts territorium till vilken begäran riktas, eller efter överenskommelse på annan 
plats eller på annat sätt. 

5. Parterna ska sträva efter att nå en ömsesidigt godtagbar lösning inom 60 dagar från det att medlaren utsetts. I 
avvaktan på en slutlig överenskommelse får parterna överväga eventuella tillfälliga lösningar, särskilt om åtgärden gäller 
lättfördärvliga varor. 

6. Lösningen får antas genom ett beslut av handelskommittén. Varje part får för en sådan lösning sätta som krav att 
alla nödvändiga interna förfaranden ska ha slutförts. Ömsesidigt godtagbara lösningar ska göras tillgängliga för allmän
heten. Den version som offentliggörs får dock inte innehålla uppgifter som en part har angett som konfidentiella. 

7. Förfarandet avslutas 

a) genom att parterna antar en ömsesidigt godtagbar lösning, den dag då lösningen antas, 

b) genom en skriftlig förklaring från medlaren, efter samråd med parterna, om att ytterligare medlingsarbete inte är 
meningsfullt,
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c) genom en skriftlig förklaring från en part efter det att parterna har undersökt ömsesidigt godtagbara lösningar under 
medlingsförfarandet och efter att ha övervägt eventuella råd och lösningsförslag från medlaren, eller 

d) när som helst under förfarandet genom överenskommelse mellan parterna. 

A v s n i t t 2 

G e n o m f ö r a n d e 

Artikel 332 

Genomförande av en ömsesidigt godtagbar lösning 

1. När parterna har kommit överens om en lösning ska varje part vidta de åtgärder som behövs för att genomföra den 
ömsesidigt godtagbara lösningen inom den överenskomna tidsfristen. 

2. Den genomförande parten ska skriftligen underrätta den andra parten om alla steg eller åtgärder som vidtagits för 
att genomföra den ömsesidigt godtagbara lösningen. 

3. På begäran av parterna ska medlaren utarbeta ett utkast till en skriftlig rapport med en kort sammanfattning av 

a) den åtgärd som är föremål för dessa förfaranden, 

b) tillämpade förfaranden samt 

c) den eventuella ömsesidigt godtagbara lösning som blivit slutresultatet av förfarandena, inbegripet eventuella tillfälliga 
lösningar. 

Medlaren ska ge parterna 15 dagar på sig att lämna synpunkter på utkastet till rapport. Efter att ha övervägt de 
synpunkter som parterna lämnats inom tidsfristen ska medlaren inom 15 dagar lämna en skriftlig slutrapport till 
parterna. Denna rapport får inte innehålla någon tolkning av detta avtal. 

A v s n i t t 3 

A l l m ä n n a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 333 

Förhållande till tvistlösning 

1. Förfarandet enligt denna medlingsmekanism är inte avsett att ligga till grund för tvistlösningsförfaranden inom 
ramen för detta eller något annat avtal. I sådana tvistlösningsförfaranden får en part inte stödja sig på eller lägga fram 
som bevisning och en nämnd eller panel får inte beakta 

a) den andra partens ståndpunkter under medlingsförfarandet, 

b) det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att godta en lösning rörande den åtgärd som 
medlingen gäller, eller 

c) råd eller förslag från medlaren. 

2. Medlingsmekanismen påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt bestämmelserna om tvistlösning. 

3. Om inte parterna kommer överens om något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 331.6 i detta 
avtal ska alla steg i förfarandet, inbegripet alla råd eller förslag till lösningar, vara konfidentiella. En part får dock 
offentliggöra att medling äger rum.
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Artikel 334 

Tidsfrister 

Tidsfristerna i detta kapitel får ändras genom överenskommelse mellan de parter som deltar i förfarandena. 

Artikel 335 

Kostnader 

1. Varje parten ska stå för sina egna utgifter för deltagandet i medlingsförfarandet. 

2. Parterna ska dela de utgifter som rör organisatoriska aspekter lika, bland annat arvode och kostnadsersättning till 
medlaren, medlarens eventuella assistenter samt, om parterna inte kan enas om ett gemensamt språk, kostnader i 
samband med översättning. Medlarens arvode ska överensstämma med det som föreskrivs för ordföranden i en skilje
nämnd enligt punkt 8 i bilaga XXIV till detta avtal. 

Artikel 336 

Översyn 

Fem år efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna samråda med varandra om behovet av att ändra medlings
mekanismen mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits och utvecklingen av motsvarande mekanism inom WTO. 

AVDELNING V 

EKONOMISKT SAMARBETE OCH SEKTORSSAMARBETE 

KAPITEL 1 

Energisamarbete inbegripet kärnenergifrågor 

Artikel 337 

1. Parterna är överens om att fortsätta och intensifiera sitt nuvarande samarbete om energifrågor i syfte att öka 
energitryggheten, konkurrenskraften och hållbarheten, som är avgörande för främjandet av ekonomisk tillväxt, och att 
göra framsteg på vägen mot marknadsintegration, inklusive genom gradvis tillnärmning inom energisektorn och genom 
deltagande i det regionala energisamarbetet. I regleringssamarbetet ska hänsyn tas till behovet av att se till att relevanta 
skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster fullgörs, inbegripet åtgärder för att informera kunder om och skydda dem 
från ohederliga försäljningsmetoder, samt att konsumenterna, också de mest utsatta medborgarna, har tillgång till energi 
till överkomliga priser. 

2. Samarbetet ska grunda sig på ett övergripande partnerskap och vägledas av principerna om gemensamt intresse, 
ömsesidighet, öppenhet och förutsägbarhet, i överensstämmelse med marknadsekonomin, energistadgefördraget från 
1994, samförståndsavtalet om energisamarbete och andra multilaterala och därmed sammanhängande bilaterala avtal. 

Artikel 338 

Det ömsesidiga samarbetet ska bland annat omfatta följande områden: 

a) Genomförande av energistrategier och energipolitik och utveckling/utarbetande av prognoser och scenarier, samt 
förbättring av registreringssystemet för statistik inom energisektorn på grundval av snabbt och punktligt utbyte av 
information om energibalanser och energiflöden, i överensstämmelse med internationell praxis, samt infrastrukturut
veckling. 

b) Inrättande av ändamålsenliga mekanismer för att hantera potentiella energikriser i solidarisk anda. 

c) Modernisering och förbättring av befintlig energiinfrastruktur av gemensamt intresse, inbegripet kapaciteten att 
generera energi och energinätens integritet och säkerhet, och en gradvis integration av Ukrainas elnät i EU:s elnät, 
samt fullständig upprustning av infrastrukturen för transitering av energi och installation av gränsöverskridande 
mätsystem vid Ukrainas yttre gränser, och inrättande av ny energiinfrastruktur av gemensamt intresse i syfte att 
diversifiera energikällorna, leverantörerna, transportvägarna och transportmetoderna på ett ekonomiskt och miljömäs
sigt sunt sätt.
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d) Utveckling av konkurrenskraftiga, öppna och icke-diskriminerande energimarknader i överensstämmelse med EU:s 
regler och standarder genom reformer av regelverket. 

e) Samarbete inom ramen för fördraget om upprättande av en energigemenskap från 2005. 

f) Ökad och stärkt långsiktig stabilitet och säkerhet i fråga om handel, transitering, prospektering, utvinning, raffinering, 
produktion, lagring, transport, överföring, distribution och saluföring av energi, eller försäljning av energimaterial och 
energiprodukter på ömsesidigt fördelaktiga och icke-diskriminerande grunder, i överensstämmelse med internationella 
regler, särskilt energistadgefördraget från 1994, WTO-avtalet och detta avtal. 

g) Framsteg mot ett attraktivt och stabilt investeringsklimat genom att ta itu med institutionella, rättsliga, skattemässiga 
och andra villkor och genom att uppmuntra ömsesidiga investeringar inom energiområdet på icke-diskriminerande 
grunder. 

h) Effektivt samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 
(EBRD) och andra internationella finansiella organisationer och instrument till stöd för energisamarbetet mellan 
parterna. 

i) Främjande av energieffektivitet och energibesparingar, inbegripet genom utarbetande av politik för energieffektivitet 
samt rättsliga ramar och regelverk, i syfte att åstadkomma stora förbättringar som motsvarar EU:s standarder, 
inbegripet effektiv generering, produktion, transport, distribution och användning av energi, och som är förenliga 
med marknadsmekanismernas funktion, samt effektiv energianvändning i apparater, belysning och byggnader. 

j) Utveckling av och stöd till förnybar energi på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt, samt till alternativa bränslen, 
inbegripet hållbar produktion av biobränslen och samarbete om regleringsfrågor, certifiering och standardisering samt 
om teknisk och kommersiell utveckling. 

k) Främjande av mekanismen för gemensamt genomförande inom ramen för Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar från 1997 för att minska utsläppen av växthusgaser genom energieffektivitet 
och projekt för förnybar energi. 

l) Vetenskaplig och tekniskt samarbete och informationsutbyte för utveckling och förbättring av teknik inom produk
tion, transport, leverans och slutanvändning av energi, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt energieffektiv och 
miljövänlig teknik, inbegripet avskiljning och lagring av koldioxid samt effektiv och ren kolteknik, i överensstämmelse 
med vedertagna principer som bland annat anges i avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska 
gemenskapen och Ukraina. 

m) Samarbete inom ramen för europeiska och internationella standardiseringsorgan inom energiområdet. 

Artikel 339 

Parterna ska utbyta information och erfarenheter, samt ge relevant stöd till processen för reformer av regelverket, vilket 
inbegriper omstrukturering av kolsektorn (energikol, kokskol och brunkol) för att öka dess konkurrenskraft, förbättra 
säkerheten i gruvorna och arbetarskyddet samt minska dess inverkan på miljön, samtidigt som man beaktar de regionala 
och sociala konsekvenserna. För att öka effektiviteten, konkurrenskraften och hållbarheten måste omstruktureringspro
cessen omfatta kolets hela värdekedja, dvs. från prospektering via produktion och bearbetning till omvandling och 
hantering av rester från bearbetning och förbränning av kol. Denna strategi inbegriper återvinning och användning av 
metanutsläpp från kolgruvor, samt från olje- och gasverksamhet, deponier och jordbrukssektorn, bland annat i enlighet 
med det globala metaninitiativet som parterna är partner i. 

Artikel 340 

Härmed upprättar parterna en mekanism för tidig varning i enlighet med bilaga XXVI till kapitel 1 (Energisamarbete 
inbegripet kärnenergifrågor) i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal.
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Artikel 341 

Den gradvisa tillnärmningen ska fortskrida i överensstämmelse med en tidsplan som anges i bilaga XXVII till detta avtal. 

Artikel 342 

1. Samarbetet inom den civila kärnenergisektorn ska bedrivas genom att specifika avtal som parterna ingått eller ska 
ingå inom detta område genomförs, i enlighet med de respektive befogenheterna och behörigheterna för EU och dess 
medlemsstater, eller för Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och dess medlemsstater, och i enlighet med varje 
parts rättsliga förfaranden. 

2. Samarbetet ska säkerställa en hög nivå av kärnsäkerhet, ren och fredlig användning av kärnenergi, och ska omfatta 
all verksamhet inom det civila kärnenergiområdet och alla steg i bränslecykeln, inbegripet produktion av och handel med 
kärnmaterial, säkerhetsaspekterna på kärnenergi samt olycksberedskap, samt hälsorelaterade frågor, miljöfrågor och icke- 
spridning. Mot denna bakgrund ska samarbetet också inbegripa en vidareutveckling av strategier och rättsliga ramar och 
regelverk som grundar sig på EU:s lagstiftning och praxis, samt på Internationella atomenergiorganets (IAEA) standarder. 
Parterna ska främja civil vetenskaplig forskning inom kärnsäkerhetsområdet, inbegripet gemensam forsknings- och 
utvecklingsverksamhet samt utbildning och rörlighet för forskare. 

3. Samarbetet ska gälla de problem som har uppstått till följd av Tjernobylkatastrofen, samt avvecklingen av kärn
kraftverket i Tjernobyl, särskilt 

a) planen för inkapsling som syftar till att omvandla den befintliga förstörda enhet 4 (föremålet för inkapslingen) till ett 
miljösäkert system, 

b) hantering av förbrukat kärnbränsle, 

c) sanering av landområdena, 

d) hantering av radioaktivt avfall, 

e) miljöövervakning, 

f) andra områden som parterna gemensamt kan komma överens om, såsom medicinska, vetenskapliga, ekonomiska, 
regleringsmässiga, sociala och administrativa aspekter på ansträngningarna att begränsa katastrofens effekter. 

KAPITEL 2 

Makroekonomiskt samarbete 

Artikel 343 

EU och Ukraina ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för 
grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs i marknads
ekonomier. Ukraina ska sträva efter att upprätta en fungerande marknadsekonomi och att gradvis närma sin politik till 
EU:s politik, i överensstämmelse med de vägledande principerna om makroekonomisk stabilitet, sunda offentliga finanser 
och en hållbar betalningsbalans. 

Artikel 344 

I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 343 i detta avtal ska parterna samarbeta för att 

a) utbyta information om makroekonomiska resultat och prognoser och om utvecklingsstrategier,
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b) tillsammans analysera ekonomiska frågor av gemensamt intresse, bland annat ekonomisk-politiska åtgärder och 
instrumenten för att genomföra dem, såsom metoder för ekonomiska prognoser och utarbetande av strategiska 
policydokument, i syfte att stärka Ukrainas utformning av politiken i enlighet med EU:s principer och praxis, 

c) utbyta expertis inom det makroekonomiska området, 

d) samarbetet också ska inbegripa informationsutbyte om den ekonomiska och monetära unionens (EMU) principer och 
funktionssätt. 

Artikel 345 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 2 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 3 

Förvaltning av de offentliga finanserna: budgetpolitik, intern kontroll och extern revision 

Artikel 346 

Samarbetet på området förvaltning av de offentliga finanserna ska syfta till att sörja för utvecklingen av budgetpolitiken 
och sunda system för intern kontroll och extern revision av den offentliga sektorn, på grundval av internationella 
standarder, och som är förenliga med de grundläggande principerna om redovisningsskyldighet, öppenhet, ekonomi, 
effektivitet och ändamålsenlighet. 

Artikel 347 

Parterna ska utbyta information, erfarenheter, bästa praxis och vidta andra åtgärder, särskilt när det gäller följande: 

1. Inom budgetområdet: 

a) Utveckling av prognos- eller planeringssystem för budgeten på medellång sikt. 

b) Förbättring av programinriktade strategier i budgetprocessen och analys av effektiviteten och ändamålsenligheten i 
genomförandet av budgetprogrammen. 

c) Förbättring av informations- och erfarenhetsutbytet om planeringen och genomförandet av budgeten och om 
statsskulden. 

2. Inom området för extern revision: 

— Genomförandet av Internationella organisationen för högre revisionsorgans (Intosai) standarder och metoder samt 
utbyte av EU:s bästa praxis inom området extern kontroll och revision av de offentliga finanserna, varvid särskild 
uppmärksamhet ägnas åt självständigheten hos parternas berörda organ. 

3. Inom området för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn: 

— Vidareutveckling av systemet för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn genom harmonisering med 
internationellt överenskomna standarder (Institute of Internal Auditors (IIA), Internationella revisorsförbundet (Ifac), 
Intosai) och metoder, samt EU:s bästa praxis för intern kontroll och intern revision i statliga organ. 

4. Inom området för bedrägeribekämpning: 

— Förbättring av metoderna för att bekämpa och förebygga bedrägerier och korruption inom det område som 
omfattas av kapitel 3 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal, inbegripet sam
arbete mellan berörda förvaltningsorgan.
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Artikel 348 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 3 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 4 

Beskattning 

Artikel 349 

Parterna ska samarbeta för att stärka den goda samhällsstyrningen på skatteområdet, i syfte att ytterligare förbättra de 
ekonomiska förbindelserna, handeln, investeringarna och den sunda konkurrensen. 

Artikel 350 

Med avseende på artikel 349 i detta avtal erkänner parterna principerna om god samhällsstyrning inom skatteområdet, 
dvs. principerna om öppenhet, informationsutbyte och lojal skattekonkurrens, och förbinder sig att genomföra dem, i 
enlighet med medlemsstaternas åtagande på EU-nivå. Utan att detta ska påverka EU:s eller medlemsstaternas befogenheter 
ska parterna därför förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, underlätta rättmätig skatteuppbörd och 
utarbeta åtgärder för att effektivt genomföra ovannämnda principer. 

Artikel 351 

Parterna ska också öka och stärka sitt samarbete i syfte att förbättra och utveckla Ukrainas skattesystem och skatte
förvaltning, vilket inbegriper en förbättring av uppbörds- och kontrollkapaciteten, med särskild inriktning på förfaranden 
för återbetalning av mervärdesskatt (moms), för att undvika ackumulering av betalningseftersläpningar, säkerställa en 
effektiv skatteuppbörd och stärka kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt. Parterna ska sträva efter att utöka 
samarbetet och utbyta erfarenheter i fråga om bekämpning av skattebedrägerier, särskilt karusellbedrägerier. 

Artikel 352 

Parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och 
smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet ska bland annat omfatta en gradvis tillnärmning av punktskatte
satserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala samman
hanget ger upphov till, bland annat genom en dialog på regional nivå och i enlighet med Världshälsoorganisationens 
ramkonvention om tobakskontroll från 2003. I detta syfte ska parterna sträva efter att stärka sitt samarbete inom det 
regionala sammanhanget. 

Artikel 353 

Den gradvisa tillnärmningen till den beskattningsstruktur som fastställs i EU:s regelverk ska genomföras i enlighet med 
bilaga XXVIII till detta avtal. 

Artikel 354 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 4 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 5 

Statistik 

Artikel 355 

Parterna ska utveckla och intensifiera sitt samarbete i statistikfrågor och därigenom bidra till att man uppnår det 
långsiktiga målet att få fram lämpliga, internationellt jämförbara och tillförlitliga statistikuppgifter. Ett hållbart, effektivt 
och fackmässigt oberoende nationellt statistiksystem förväntas frambringa information som är relevant för medborgare, 
företag och beslutsfattare i Ukraina och EU och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Det nationella 
statistiksystemet bör respektera FN:s grundläggande principer för officiell statistik, med beaktande av EU:s regelverk på 
statistikområdet som inbegriper riktlinjerna för europeisk statistik, i syfte att harmonisera det nationella statistiksystemet 
med europeiska normer och standarder. Regelverket på statistikområdet fastställs i kompendiet över statistikkrav som 
uppdateras varje år och som parterna anser vara fogat till detta avtal (Bilaga XXIX).
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Artikel 356 

Samarbetet ska inriktas på att 

a) ytterligare stärka det nationella statistiksystemets kapacitet, med inriktning på en sund rättslig grund, en lämplig 
strategi för spridning av uppgifter och metadata samt användarvänlighet, 

b) gradvis närma Ukrainas statistiksystem till det europeiska statistiksystemet, 

c) finjustera tillhandahållandet av uppgifter till EU, med hänsyn till tillämpningen av relevanta internationella och 
europeiska metoder, inbegripet klassificering, 

d) stärka de inhemska statistikernas yrkesmässiga kapacitet och förvaltningskapacitet för att underlätta tillämpningen av 
EU:s statistiska standarder och bidra till utvecklingen av Ukrainas statistiksystem, 

e) utbyta erfarenheter mellan parterna om utveckling av statistikkunnandet, 

f) främja offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik. 

Artikel 357 

Parterna ska samarbeta inom ramen för det europeiska statistiksystemet, där Eurostat är EU:s statistikmyndighet. Sam
arbetet ska bland annat inriktas på följande områden: 

a) Befolkningsstatistik, inbegripet folkräkningar. 

b) Jordbruksstatistik, inbegripet jordbruksinventeringar och miljöstatistik. 

c) Företagsstatistik, inbegripet företagsregister och användning av administrativa källor för statistiska syften. 

d) Energi, inbegripet energibalanser. 

e) Nationalräkenskaper. 

f) Utrikeshandelsstatistik. 

g) Regional statistik. 

h) Offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik. 

Artikel 358 

Parterna ska bland annat utbyta information och expertis, och ska utveckla sitt samarbete, med hänsyn till de erfarenheter 
som redan förvärvats när det gäller att reformera statistiksystemet inom ramen för olika biståndsprogram. Ansträngning
arna ska inriktas på en fortsatt gradvis tillnärmning till EU:s regelverk på statistikområdet på grundval av den nationella 
strategin för utveckling av Ukrainas statistiksystem, samtidigt som hänsyn tas till utvecklingen av det europeiska sta
tistiksystemet. Tonvikten i processen för framställning av statistiska uppgifter ska ligga på vidareutveckling av urvals
undersökningarna, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att minska belastningen på uppgiftslämnarna. Uppgifterna ska 
vara relevanta för utformningen och övervakningen av politiken på alla centrala områden av det sociala och ekonomiska 
livet.
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Artikel 359 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 5 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. I möjligaste mån ska den verksamhet som genomförs inom det europeiska statistik
systemet vara öppen för Ukraina enligt de normala reglerna för tredjeländers deltagande. 

KAPITEL 6 

Miljö 

Artikel 360 

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om miljöfrågor och därigenom bidra till det långsiktiga målet hållbar 
utveckling och en grön ekonomi. Det förväntas att ett stärkt miljöskydd kommer att gynna medborgarna och företagen i 
Ukraina och i EU, också genom förbättrad folkhälsa, bevarade naturresurser, ökad ekonomisk och miljömässig effektivitet, 
integration av miljöfrågorna i andra politikområden samt ökad produktion som ett resultat av modern teknik. Samarbetet 
ska bedrivas med parternas bästa för ögonen på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samtidigt som hänsyn tas till 
det ömsesidiga beroendet mellan parterna inom området för miljöskydd och därmed sammanhängande multilaterala avtal. 

Artikel 361 

Samarbetet ska syfta till att bevara, skydda, förbättra och återställa miljöns kvalitet, skydda människors hälsa, utnyttja 
naturresurserna varsamt och rationellt och främja internationella åtgärder för att ta itu med regionala och globala 
miljöproblem, bland annat inom följande områden: 

a) Klimatförändringar. 

b) Miljöförvaltning och horisontella frågor, däribland allmän och yrkesinriktad utbildning, samt tillgång till miljöinfor
mation och beslutsprocesser. 

c) Luftkvalitet. 

d) Förvaltning av vattenkvalitet och vattenresurser, inbegripet den marina miljön. 

e) Avfallshantering och resursförvaltning; 

f) Naturskydd, inbegripet bevarande och skydd av den biologiska mångfalden och ett varierat landskap (eco-networks). 

g) Industriella föroreningar och industriella risker. 

h) Kemikalier. 

i) Genetiskt modifierade organismer, också inom jordbruket. 

j) Buller. 

k) Civilskydd, inbegripet risker kopplade till naturfenomen eller till människans verksamhet. 

l) Stadsmiljön. 

m) Miljöavgifter. 

Artikel 362 

1. Parterna ska bland annat 

a) utbyta information och sakkunskap,
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b) genomföra gemensam forskningsverksamhet och informationsutbyte om renare teknik, 

c) planera för hanteringen av katastrofer och andra nödsituationer, 

d) genomföra gemensam verksamhet på regional och internationell nivå, också avseende multilaterala miljöavtal som 
parterna ratificerat och vid behov gemensam verksamhet inom ramen för relevanta organ. 

2. Parterna ska ägna särskild uppmärksamhet åt gränsöverskridande frågor. 

Artikel 363 

Det gradvisa närmandet av Ukrainas lagstiftning till EU:s lagstiftning och politik inom miljöområdet ska fortskrida i 
enlighet med bilaga XXX till detta avtal. 

Artikel 364 

Samarbetet inom sektorn för civilskydd ska bedrivas genom att specifika avtal mellan parterna inom detta område 
genomförs, i enlighet med de respektive befogenheterna och behörigheterna för EU och dess medlemsstater och i enlighet 
med varje parts rättsliga förfaranden. Syftet med samarbetet ska bland annat ha vara att 

a) underlätta det ömsesidiga biståndet vid nödsituationer, 

b) på dygnet runt-basis utbyta varningar i ett tidigt skede och uppdaterad information om gränsöverskridande nödsi
tuationer, inbegripet ansökningar och erbjudanden om bistånd, 

c) bedöma katastrofers inverkan på miljön, 

d) bjuda in experter till särskilda tekniska seminarier och symposier om civilskyddsfrågor, 

e) efter en bedömning från fall till fall bjuda in observatörer till särskilda övningar och kurser som anordnas av EU 
och/eller Ukraina, 

f) stärka det befintliga samarbetet om det effektivaste sättet att använda den tillgängliga civilskyddskapaciteten. 

Artikel 365 

Samarbetet ska bland annat ha följande mål: 

a) Utveckling av en övergripande miljöstrategi som omfattar planerade institutionella reformer (med tidsplaner) för att se 
till att miljölagstiftningen genomförs och verkställs; fördelning av befogenheter för miljöförvaltningen på nationell, 
regional och lokal nivå; förfaranden för beslutsfattande och genomförande av beslut; förfaranden för att främja 
integration av miljöfrågor i andra politikområden; fastställande av de nödvändiga personalresurserna och ekonomiska 
resurserna samt en översynsmekanism. 

b) Utveckling av sektorsstrategier om luftkvalitet; förvaltning av vattenkvalitet och vattenresurser, inbegripet den marina 
miljön; avfallshantering och resursförvaltning; naturskydd; industriella föroreningar och industriella risker samt kemi
kalier, inbegripet klart definierade tidsplaner och delmål för genomförandet, administrativa ansvarsområden samt 
finansieringsstrategier för investeringar i infrastruktur och teknik. 

c) Utarbetande och genomförande av en klimatförändringsstrategi, särskilt enligt förteckningen i bilaga XXXI till detta 
avtal.
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Artikel 366 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 6 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 7 

Transporter 

Artikel 367 

Parterna ska 

a) utöka och stärka sitt transportsamarbete för att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem, 

b) främja effektiva och säkra transporter samt intermodalitet och interoperabilitet mellan transportsystemen, 

c) sträva efter att förbättra de viktigaste transportförbindelserna mellan sina territorier. 

Artikel 368 

1. Samarbetet mellan parterna ska syfta till att underlätta omstruktureringen och moderniseringen av Ukrainas trans
portsektor och en gradvis tillnärmning till driftsstandarder och driftsstrategier som är jämförbara med de som tillämpas i 
EU, särskilt genom att genomföra de åtgärder som anges i bilaga XXXII till detta avtal, utan att det påverkar de 
skyldigheter som följer av särskilda transportavtal som ingåtts mellan parterna. Genomförandet av ovannämnda åtgärder 
ska inte strida mot parternas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal som de är parter i, eller deras 
deltagande i internationella organisationer. 

2. Samarbetet ska också syfta till att förbättra rörligheten för passagerare och varor, underlätta transportflödena mellan 
Ukraina, EU och tredjeländer i regionen genom att avskaffa administrativa, tekniska, gränsöverskridande och andra hinder, 
förbättra transportnäten och uppgradera infrastrukturen, särskilt på de huvudtransportleder som förbinder parterna. 
Samarbetet ska inbegripa åtgärder för att underlätta gränspassager. 

3. Samarbetet ska inbegripa informationsutbyte och gemensam verksamhet 

— på regional nivå, särskilt med hänsyn till och genom att införliva framsteg som gjorts inom ramen för olika typer av 
regionalt transportsamarbete, t.ex. transportpanelen för det östliga partnerskapet, transportkorridoren Europa–Kauka
sien–Asien (Traceca), Bakuprocessen och andra transportinitiativ, 

— på internationell nivå, också med beaktande av internationella transportorganisationer och internationella avtal och 
konventioner som parterna ratificerat, inom ramen för EU:s olika transportorgan. 

Artikel 369 

Samarbetet ska bland annat omfatta följande områden: 

a) Utveckling av en hållbar nationell transportpolitik som omfattar alla transportsätt, särskilt för att säkerställa effektiva 
och säkra transportsystem och stödja integrationen av transportaspekter i andra politikområden. 

b) Utveckling av sektorsstrategier mot bakgrund av den nationella transportpolitiken (bland annat rättsliga krav på 
uppgradering av teknisk utrustning och transportmedel för att uppfylla högsta internationella normer) för transport 
på inre vattenvägar och väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransport samt intermodalitet, bland annat tidtabeller och delmål 
för genomförandet, administrativa ansvarsområden och finansieringsplaner.
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c) Utveckling av det multimodala transportnätet som är förbundet med det transeuropeiska transportnätet och förbätt
ring av infrastrukturpolitiken för att bättre identifiera och utvärdera infrastrukturprojekt inom de olika transportsätten. 
Utveckling av finansieringsstrategier med tyngdpunkt på underhåll, kapacitetsflaskhalsar och de delar som saknas i 
infrastrukturen samt aktivering och främjande av den privata sektorns deltagande i transportprojekt i enlighet med 
bilaga XXXIII till detta avtal. 

d) Anslutning till relevanta internationella transportorganisationer och transportavtal, bland annat förfaranden för att 
säkerställa ett strikt genomförande och effektivt verkställande av internationella transportavtal och transportkonven
tioner. 

e) Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för att utveckla och förbättra teknik, t.ex. intelligenta 
transportsystem. 

f) Främjande av användningen av intelligenta transportsystem och informationsteknik vid förvaltning och drift av alla 
transportsätt samt stöd till intermodalitet och samarbete vid användningen av rymdsystem och kommersiella till
lämpningar som underlättar transport. 

Artikel 370 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 7 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 8 

Rymdforskning 

Artikel 371 

1. Parterna ska främja ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete om civil rymdforskning och rymdtillämpningar, särskilt 
inom följande områden: 

a) Globala satellitbaserade navigationssystem. 

b) Jordobservation och global övervakning. 

c) Rymdvetenskap och rymdutforskning. 

d) Tillämpad rymdteknik, bland annat uppskjutnings- och framdrivningsteknik. 

2. Parterna ska uppmuntra och främja erfarenhetsutbyte om rymdpolitik, rymdförvaltning och rättsliga aspekter, samt 
om industriell omstrukturering och kommersiellt utnyttjande av rymdteknik. 

Artikel 372 

1. Inom ramen för samarbetet ska parterna utbyta information om varandras politik och program och om möjligheter 
till samarbete och gemensamma projekt, däribland medverkan av ukrainska enheter i temaområdena för rymdforskning 
och transporter i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. 

2. Parterna ska uppmuntra och stödja forskarutbyte och inrättandet av relevanta nätverk. 

3. Samarbetet ska också omfatta erfarenhetsutbyte om förvaltning av rymdforskning och vetenskapliga institutioner, 
samt utveckling av gynnsamma forskningsbetingelser och tillämpningen av ny teknik och ett tillfredsställande skydd av 
relevanta immateriella, industriella och kommersiella äganderätter.
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Artikel 373 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 8 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal, bland annat vid behov samordning och samarbete med Europeiska rymdorganisationen 
om dessa och andra relevanta frågor. 

KAPITEL 9 

Vetenskapligt och tekniskt samarbete 

Artikel 374 

Parterna ska utveckla och stärka sitt vetenskapliga och tekniska samarbete både för att bidra till den vetenskapliga 
utvecklingen i sig och för att stärka sin vetenskapliga potential för att kunna bidra till att bemöta nationella och globala 
utmaningar. Parterna ska sträva efter att bidra till framstegen när det gäller att förvärva vetenskaplig och teknisk kunskap 
som rör hållbar ekonomisk utveckling, genom att stärka sin forskningskapacitet och mänskliga potential. Samlandet och 
utbytet av vetenskaplig kunskap kommer att bidra till parternas konkurrenskraft genom att deras ekonomier bättre kan 
generera och ta tillvara kunskap för att saluföra nya produkter och tjänster. Parterna ska också utveckla sin vetenskapliga 
potential för att fullgöra sina globala skyldigheter och åtaganden inom områden såsom hälsorelaterade frågor, miljöskydd, 
inbegripet klimatförändringar, och andra globala utmaningar. 

Artikel 375 

1. Samarbetet ska ta hänsyn till den nuvarande formella ram för samarbetet som inrättats genom avtalet om tekniskt 
och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina, samt till Ukrainas mål om ett gradvis 
närmande till EU:s politik och lagstiftning om vetenskap och teknik. 

2. Samarbetet mellan parterna ska syfta till att underlätta Ukrainas medverkan i det europeiska forskningsområdet. 

3. Samarbetet ska bistå Ukraina i arbetet med att reformera och omorganisera landets system för styrning av veten
skaplig forskning och dess forskningsinstitutioner (bl.a. stärkande av dess kapacitet för forskning och teknisk utveckling) 
för att stödja utvecklingen av en konkurrenskraftig ekonomi och ett kunskapssamhälle. 

Artikel 376 

Samarbetet ska särskilt ske genom 

a) informationsutbyte om parternas respektive vetenskaps- och teknikpolitik, 

b) deltagande i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, 

c) gemensamt genomförande av vetenskapliga program och forskningsverksamheter, 

d) gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet avsedd att uppmuntra vetenskaplig utveckling och överföring av 
teknik och kunnande, 

e) utbildning inom program för rörlighet för forskare och specialister, 

f) anordnande av gemensamma evenemang och åtgärder för vetenskaplig och teknisk utveckling, 

g) genomförande av åtgärder som syftar till att utveckla en miljö som är befordrande för forskning och tillämpning av ny 
teknik samt tillfredsställande skydd av immateriell äganderätt till forskningsresultat,
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h) ökat samarbete på regional och internationell nivå, särskilt i Svartahavsområdet och i multilaterala organisationer, t.ex. 
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), Organisationen för ekonomiskt sam
arbete och utveckling (OECD) och G8-gruppen (G8), samt inom ramen för multilaterala avtal såsom Förenta natio
nernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från 1992, 

i) utbyte av expertkunskaper om administration av forskningsinstitutioner och vetenskapliga institutioner med syftet att 
öka dessas kapacitet för att leda och delta i vetenskapliga forskningsprojekt. 

Artikel 377 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 9 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 10 

Industri- och näringslivspolitik 

Artikel 378 

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om industri- och näringslivspolitik och därigenom förbättra företagsk
limatet för alla ekonomiska aktörer, men med särskild tonvikt på små och medelstora företag. Det utökade samarbetet ska 
förbättra den administrativa ramen och regelverket för företag från både Ukraina och EU som är verksamma i Ukraina 
och i EU, och bör grundas på EU:s industripolitik och politik för små och medelstora företag, med hänsyn till interna
tionellt erkända principer och metoder inom detta område. 

Artikel 379 

I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 378 i detta avtal ska parterna samarbeta för att 

a) genomföra strategier för utveckling av små och medelstora företag på grundval av principerna i den europeiska 
stadgan för småföretag, och övervaka genomförandet genom årliga rapporter och dialog; samarbetet ska också inriktas 
på mikro- och hantverksföretag som är extremt viktiga för både EU:s och Ukrainas ekonomi, 

b) skapa bättre ramvillkor genom utbyte av information och bästa praxis, och därigenom bidra till större konkurrens
kraft; samarbetet ska inbegripa hantering av strukturförändringar (omstrukturering) samt miljö- och energifrågor, t.ex. 
energieffektivitet och renare produktion, 

c) förenkla och rationalisera reglerna och regleringspraxis, med särskild inriktning på utbyte av god praxis när det gäller 
regleringsmetoder, däribland EU:s principer, 

d) uppmuntra utvecklingen av en innovationspolitik genom utbyte av information och god praxis avseende kommersiellt 
utnyttjande av forskning och utveckling (inbegripet instrument för att stödja teknikbaserade nystartade företag), 
klusterutveckling och tillgång till finansiering, 

e) uppmuntra fler kontakter mellan företag i EU och Ukraina och mellan dessa företag och myndigheterna i Ukraina och 
i EU, 

f) stödja inrättandet av exportfrämjande verksamhet i Ukraina, 

g) underlätta moderniseringen och omstruktureringen av industrin i såväl Ukraina som EU inom vissa sektorer. 

Artikel 380 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 10 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. Detta ska inbegripa företrädare för näringslivet i EU och Ukraina.
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KAPITEL 11 

Gruvindustri och metaller 

Artikel 381 

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete i förhållande till gruv- och metallindustrin i syfte att främja ömsesidig 
förståelse, förbättrat företagsklimat, informationsutbyte och samarbete om frågor som inte rör energi, framför allt i 
samband med brytning av malm och industrimineral. Samarbetet påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser om 
kol som avses i artikel 339 i detta avtal. 

Artikel 382 

I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 381 i detta avtal ska parterna samarbeta för att 

a) utbyta information om utgångsläget för sina gruv- och metallindustrier, 

b) utbyta information om utsikterna för gruv- och metallindustrin i EU och Ukraina när det gäller konsumtion, pro
duktion och marknadsprognoser, 

c) utbyta information om åtgärder som parterna vidtar för att underlätta omstruktureringen inom dessa sektorer, 

d) utbyta information och bästa praxis när det gäller hållbar utveckling av gruv- och metallindustrin i Ukraina och i EU. 

KAPITEL 12 

Finansiella tjänster 

Artikel 383 

Parterna inser att det krävs en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom området finansiella tjänster för att 
inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handeln sig emellan, och är överens om att samarbeta inom området 
finansiella tjänster i syfte att 

a) stödja processen för anpassning av regleringen av finansiella tjänster till behoven i en öppen marknadsekonomi, 

b) säkerställa ett ändamålsenligt och tillfredsställande skydd av investerare och andra konsumenter av finansiella tjänster, 

c) säkerställa det globala finansiella systemets stabilitet och integritet, 

d) främja samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter, 

e) säkerställa en oberoende och ändamålsenlig tillsyn. 

Artikel 384 

1. Parterna ska uppmuntra samarbetet mellan relevanta tillsyns- och kontrollmyndigheter, vilket omfattar infor
mationsutbyte, utbyte av expertkunskaper om finansmarknader och andra sådana åtgärder. 

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utvecklingen av sådana myndigheters administrativa kapacitet, bland annat 
genom personalutbyte och gemensam fortbildning.
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Artikel 385 

Parterna ska främja ett gradvis närmande till erkända internationella standarder för reglering och tillsyn inom området 
finansiella tjänster. Relevanta delar av EU:s regelverk inom området finansiella tjänster omfattas av kapitel 6 (Etablering, 
handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. 

Artikel 386 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 12 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 13 

Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision 

Artikel 387 

1. Parterna inser vikten av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom områdena bolagsrätt och företags
styrning, samt inom redovisning och revision, för att inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handel och är 
därför överens om att samarbeta om 

a) skydd för aktieägare, borgenärer och andra berörda parter i enlighet med EU:s regler inom detta område, enligt 
förteckningen i bilaga XXXIV till detta avtal, 

b) införande av relevanta internationella standarder på nationell nivå och ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning inom 
området redovisning och revision, enligt förteckningen i bilaga XXXV till detta avtal, 

c) vidareutveckling av politiken för företagsstyrning i enlighet med internationella standarder, samt ett gradvis närmande 
till EU:s regler och rekommendationer inom detta område, enligt förteckningen i bilaga XXXVI till detta avtal. 

2. Parterna ska sträva efter att utbyta information och expertkunskaper om såväl befintliga system som relevanta nya 
utvecklingstendenser inom detta område. Parterna ska också sträva efter att förbättra informationsutbytet mellan Ukrainas 
nationella register och företagsregistren i EU-medlemsstaterna. 

Artikel 388 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 13 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 14 

Informationssamhället 

Artikel 389 

Parterna ska öka samarbetet om utvecklingen av informationssamhället till förmån för allmänhet och företag genom att 
göra informations- och kommunikationstekniken (IKT) görs allmänt tillgänglig och genom en högre kvalitet på tjänsterna 
till överkomliga priser. Samarbetet ska också underlätta tillträdet till marknaderna för elektroniska kommunikations
tjänster samt uppmuntra konkurrensen och investeringarna inom sektorn. 

Artikel 390 

Samarbetet ska syfta till att genomföra de nationella strategierna för informationssamhället, utveckla ett övergripande 
regelverk för elektronisk kommunikation och öka Ukrainas deltagande i EU:s forskningsverksamhet inom IKT-området.
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Artikel 391 

Samarbetet ska omfatta följande områden: 

a) Främjande av bredbandsåtkomst, förbättrad nätsäkerhet och mer utbredd användning av IKT av allmänhet, företag och 
förvaltningar genom utveckling av lokalt innehåll för internet och införande av onlinetjänster, särskilt e-handel, e- 
förvaltning, e-hälsa och e-lärande. 

b) Samordning av politiken för elektronisk kommunikation för en optimal användning av radiospektrumet och inter
operabiliteten mellan näten i Ukraina och EU. 

c) Stärkande av oberoendet och den administrativa kapaciteten för den nationella tillsynsmyndigheten inom kommuni
kationsområdet för att säkerställa dess förmåga att vidta lämpliga regleringsåtgärder och verkställa sina egna beslut och 
alla tillämpliga regler, samt att garantera sund konkurrens på marknaderna. Den nationella tillsynsmyndigheten inom 
kommunikationsområdet bör samarbeta med konkurrensmyndigheten om övervakningen av dessa marknader. 

d) Främjande av gemensamma forskningsprojekt inom området informations- och kommunikationsteknik i EU:s nästa 
ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. 

Artikel 392 

Parterna ska utbyta information, bästa praxis och erfarenheter, vidta gemensamma åtgärder för att utveckla ett över
gripande regelverk och se till att marknaderna för elektronisk kommunikation fungerar väl och att konkurrensen på dessa 
marknader inte snedvrids. 

Artikel 393 

Parterna ska främja samarbete mellan Ukrainas nationella tillsynsmyndighet inom kommunikationsområdet och de 
nationella tillsynsmyndigheterna i EU. 

Artikel 394 

1. Parterna ska främja ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning och regelverk inom området informationssamhället 
och elektronisk kommunikation. 

2. Relevanta bestämmelser samt EU:s regelverk om informationssamhället och elektronisk kommunikation omfattas av 
tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster) till kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i 
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. 

Artikel 395 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 14 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 15 

Audiovisuell politik 

Artikel 396 

1. Parterna ska samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion på 
film- och televisionsområdet. 

2. Samarbetet ska bland annat inbegripa fortbildning för journalister och andra yrkesverksamma inom såväl tryckta 
och elektroniska medier, samt stöd till media (offentliga och privata) i syfte att stärka deras oberoende, professionalism 
och förbindelser med andra europeiska medier i överensstämmelse med europeiska normer, bland annat Europarådets 
normer.
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Artikel 397 

Det gradvisa närmandet till EU:s lagstiftning och regelverk samt internationella instrument för politiken på det audiovi
suella området ska särskilt genomföras såsom anges i bilaga XXXVII till detta avtal. 

Artikel 398 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 15 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 16 

Turism 

Artikel 399 

Parterna ska samarbeta inom turismområdet för att utveckla en mer konkurrenskraftig turistnäring, som en drivkraft för 
ekonomisk tillväxt och egenmakt, sysselsättning och utbyte med utlandet. 

Artikel 400 

1. Samarbetet på bilateral, regional och europeisk nivå skulle bygga på följande principer: 

a) Respekt för de lokala samhällenas integritet och intressen, särskilt i landsbygdsområden. 

b) Kulturarvets betydelse. 

c) Ett positivt samspel mellan turism och bevarande av miljön. 

2. Relevanta bestämmelser om researrangörer finns i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) 
i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Relevanta bestämmelser om rörlighet för personer 
omfattas av artikel 19 i detta avtal. 

Artikel 401 

Samarbetet ska inriktas på följande aspekter: 

a) Utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av kunnande, inbegripet om innovativ teknik. 

b) Inrättande av strategiska partnerskap mellan offentliga och privata intressen och de lokala samhällenas intressen för att 
säkra en hållbar utveckling av turismen. 

c) Främjande och utveckling av turistprodukter och marknader, infrastruktur, mänskliga resurser och institutionella 
strukturer. 

d) Utveckling och genomförande av effektiv politik och effektiva strategier, inbegripet lämpliga rättsliga, administrativa 
och finansiella aspekter. 

e) Utbildning och kapacitetsuppbyggnad inom turismområdet i syfte att förbättra tjänsternas kvalitet. 

f) Utveckling och främjande av lokalt förankrad turism. 

Artikel 402 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 16 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 17 

Jordbruk och landsbygdsutveckling 

Artikel 403 

Parterna ska samarbeta för att främja jordbruk och landsbygdsutveckling, särskilt genom gradvis tillnärmning av politik 
och lagstiftning. 

Artikel 404 

Samarbetet mellan parterna inom området jordbruk och landsbygdsutveckling ska bland annat omfatta följande områden: 

a) Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av politiken för jordbruk och landsbygdsutveckling. 

b) Stärkande av den administrativa kapaciteten på central och lokal nivå för planering, utvärdering och genomförande av 
politiken. 

c) Främjande av modern och hållbar jordbruksproduktion som respekterar miljön och djurskyddet, inbegripet ökad 
användning av ekologiska produktionsmetoder och användning av bioteknik, bland annat genom genomförande av 
bästa praxis inom dessa områden. 

d) Utbyte av kunskap och bästa praxis när det gäller politik för landsbygdsutveckling för att främja landsbygdssamhäl
lenas välstånd. 

e) Förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft och av marknadernas effektivitet och öppenhet samt av investerings
villkoren. 

f) Kunskapsspridning genom utbildnings- och informationsevenemang. 

g) Stimulering av innovation genom forskning och främjande av rådgivningsverksamhet för lantbruket. 

h) Ökad harmonisering av frågor som behandlas i internationella organisationer. 

i) Utbyte av bästa praxis när det gäller stödmekanismer för jordbrukspolitik och landsbygdsområden. 

j) Främjande av politiken för jordbruksprodukters kvalitet inom områdena produktstandarder, produktionskrav och 
kvalitetssystem. 

Artikel 405 

Inom ramen för ovannämnda samarbete ska parterna, utan att det påverkar tillämpningen av avdelning IV (Handel och 
handelsrelaterade frågor) i detta avtal, stödja ett gradvis närmande till EU:s relevanta lagstiftning och regleringsnormer, 
särskilt den lagstiftning och de normer som förtecknas i bilaga XXXVIII till detta avtal. 

Artikel 406 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 17 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 18 

Fiskeri- och havspolitik 

A v s n i t t 1 

F i s k e r i p o l i t i k 

Artikel 407 

1. Parterna ska samarbeta om frågor inom fiskerisektorn som kan ge ömsesidiga fördelar och är av gemensamt 
intresse, bland annat bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, inspektion och kontroll, datainsamling 
samt bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 

2. Samarbetet ska respektera parternas internationella skyldigheter när det gäller förvaltning och bevarande av levande 
akvatiska resurser. 

Artikel 408 

Parterna ska vidta gemensamma åtgärder, utbyta information och stödja varandra för att främja 

(a) goda styrelseformer och bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på 
ett hållbart sätt, utifrån en ekosystembaserad strategi, 

(b) ansvarsfullt fiske och ansvarsfull fiskeriförvaltning som är förenliga med principerna om hållbar utveckling, för att 
bevara fiskbestånden och ekosystemen i ett gott tillstånd, 

(c) samarbete genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. 

Artikel 409 

Med hänvisning till artikel 408 i detta avtal och med hänsyn till bästa möjliga vetenskapliga underlag ska parterna 
intensifiera sitt samarbete och samordningen av sin verksamhet inom området förvaltning och bevarande av levande 
akvatiska resurser i Svarta havet. Parterna ska främja ett bredare internationellt samarbete i Svartahavsområdet i syfte att 
utveckla förbindelserna inom en lämplig regional fiskeriförvaltningsorganisation. 

Artikel 410 

Parterna ska stödja initiativ, såsom ömsesidigt utbyte av erfarenheter och tillhandahållande av stöd, som syftar till att 
säkerställa genomförandet av en hållbar fiskeripolitik på grundval av de prioriterade områdena i EU:s regelverk inom detta 
område, bland annat följande: 

a) Förvaltning av levande akvatiska resurser, fiskeansträngningar och tekniska åtgärder. 

b) Inspektion och kontroll av fiskeverksamhet, med användning av nödvändig övervakningsutrustning, däribland ett 
kontrollsystem för fartyg, samt utveckling av motsvarande administrativa och rättsliga strukturer som gör det möjligt 
att vidta lämpliga åtgärder. 

c) Harmoniserad insamling av uppgifter om fångster, landningar och flottor samt biologiska och ekonomiska uppgifter. 

d) Förvaltning av fiskekapaciteten, inbegripet ett fungerande register över fiskeflottan. 

e) Förbättring av marknadernas effektivitet, särskilt genom främjande av producentorganisationer och information till 
konsumenter samt genom saluföringsnormer och spårbarhet. 

f) Utveckling av en strukturpolitik för fiskerisektorn, med särskild tonvikt på hållbar utveckling av kustsamhällen.
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A v s n i t t 2 

H a v s p o l i t i k 

Artikel 411 

Med hänsyn till sitt samarbete inom fiskeri-, transport- och miljöpolitiken och andra havsrelaterade politikområden ska 
parterna också utveckla samarbetet om en integrerad havspolitik, särskilt när det gäller att 

a) främja ett integrerat synsätt på havsfrågor, goda styrelseformer och utbyte av bästa praxis vid användning av marina 
områden, 

b) inrätta en ram för att göra avvägningar mellan konkurrerande mänskliga verksamheter och hantera deras inverkan på 
den marina miljön genom att främja fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för förbättrat besluts
fattande, 

c) främja hållbar utveckling av kustområden och sjöfartsindustrin som en motor för ekonomisk tillväxt och sysselsätt
ning, inbegripet genom utbyte av bästa praxis, 

d) främja strategiska allianser mellan sjöfartsindustrin, sjöfartstjänster och vetenskapliga institutioner som är specialiserade 
på havs- och sjöfartsforskning, bland annat inrättande av sektorsövergripande sjöfartskluster, 

e) arbeta för att förbättra åtgärderna för sjöfartssäkerhet och sjöfartsskydd och för att stärka den gränsöverskridande och 
sektorsövergripande övervakningen till havs för att hantera de ökande risker som följer av intensiv sjöfart, driftsutsläpp 
från fartyg, sjöolyckor och olaglig verksamhet till sjöss på grundval av erfarenheterna från samordnings- och infor
mationscentret i Burgas, 

f) inrätta en regelbunden dialog och främja olika nätverk mellan sjöfartsaktörer. 

Artikel 412 

Samarbetet ska inbegripa 

a) utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av sjöfartskunnande, inbegripet om innovativ 
teknik inom sjöfartssektorerna, 

b) utbyte av information och bästa praxis om finansieringsalternativ för projekt, bland annat offentlig-privata partner
skap, 

c) utökat samarbete mellan parterna i relevanta internationella forum för maritima frågor. 

A v s n i t t 3 

R e g e l b u n d e n d i a l o g o m f i s k e r i - o c h h a v s p o l i t i k 

Artikel 413 

En regelbunden dialog ska äga rum mellan parterna om de frågor som omfattas av avsnitten 1 och 2 i kapitel 18 i 
avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 19 

Donau 

Artikel 414 

Med tanke på Donaubäckenets gränsöverskridande karaktär och dess historiska betydelse i samhällena utmed floden, ska 
parterna 

a) på ett striktare sätt genomföra de internationella åtaganden som EU:s medlemsstater och Ukraina gjort inom om
rådena navigering, fiske och skydd av miljön, särskilt av akvatiska ekosystem, inbegripet bevarande av levande akva
tiska resurser, för att uppnå god ekologisk status, samt inom andra relevanta områden av mänsklig verksamhet,
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b) vid behov stödja initiativ för att utveckla bilaterala och multilaterala avtal och arrangemang, i syfte att uppmuntra 
hållbar utveckling, med särskild hänsyn till den traditionella livsstilen i samhällena utmed floden och utövandet av 
ekonomisk verksamhet genom integrerad användning av Donaubäckenet. 

KAPITEL 20 

Konsumentskydd 

Artikel 415 

Parterna ska samarbeta för att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet och för att deras konsumentskyddssystem ska 
bli förenliga. 

Artikel 416 

För att uppnå dessa mål ska samarbetet bland annat omfatta följande: 

a) Främjande av informationsutbyte om konsumentskyddssystem. 

b) Tillhandahållande av sakkunskap om den kapacitet hos rättsväsendet och den tekniska kapacitet som behövs för att 
genomföra lagstiftning och system för marknadsövervakning. 

c) Förbättring av informationen till konsumenterna. 

d) Utbildning av tjänstemän inom förvaltningen och personer som företräder konsumentintressen. 

e) Uppmuntra utvecklingen av oberoende konsumentorganisationer och kontakter mellan företrädare för konsumenter. 

Artikel 417 

Ukraina ska gradvis närma sin lagstiftning till EU:s regelverk i enlighet med bilaga XXXIX till detta avtal, och samtidigt 
undvika handelshinder. 

Artikel 418 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 20 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 21 

Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter 

Artikel 419 

Med hänsyn till kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta 
avtal ska parterna stärka sin dialog och sitt samarbete om främjandet av agendan för anständigt arbete, sysselsättnings
politiken, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialogen mellan arbetsmarknadens parter, socialt skydd, social delaktighet, 
jämställdhet och icke-diskriminering. 

Artikel 420 

Samarbetet inom det område som omfattas av artikel 419 i detta avtal ska syfta till att uppnå följande mål: 

a) Att förbättra människornas livskvalitet. 

b) Att bemöta gemensamma utmaningar, såsom globaliseringen och demografiska förändringar. 

c) Att sträva efter fler och bättre arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor. 

d) Att främja social rättvisa och samtidigt reformera arbetsmarknaderna. 

e) Att främja arbetsmarknadsvillkor där flexibilitet kombineras med säkerhet.
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f) Att främja aktiva arbetsmarknadsåtgärder och effektivisera arbetsförmedlingarna så att arbetsmarknadens behov till
godoses på ett bättre sätt. 

g) Att arbeta för mer inkluderande arbetsmarknader där missgynnade personer integreras. 

h) Att minska den informella ekonomin genom att omvandla svart arbete. 

i) Att höja skyddsnivån när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, bland annat genom utbildning och fortbild
ning om hälso- och säkerhetsfrågor, främjande av förebyggande åtgärder, förebyggande av allvarliga olycksrisker, 
hantering av giftiga kemikalier och utbyte av god praxis och forskning inom detta område. 

j) Att förbättra det sociala skyddet och modernisera de sociala trygghetssystemen i fråga om kvalitet, tillgänglighet och 
finansiell hållbarhet. 

k) Att minska fattigdomen och stärka den sociala sammanhållningen. 

l) Att sträva efter jämställdhet och säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män inom sysselsättning, allmän och 
yrkesinriktad utbildning, ekonomi och samhälle samt beslutsfattande. 

m) Att bekämpa all slags diskriminering. 

n) Att stärka kapaciteten hos arbetsmarknadens parter och främja dialogen mellan dem. 

Artikel 421 

Parterna ska uppmuntra alla berörda parter, särskilt arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer, att 
delta i Ukrainas politiska reformer och i samarbetet mellan parterna inom ramen för detta avtal. 

Artikel 422 

Parterna ska främja företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet och uppmuntra ansvarsfulla affärsmetoder, t.ex. 
de som stöds genom FN:s initiativ Global Compact från 2000, Internationella arbetsorganisationens (ILO) trepartsför
klaring om principerna för multinationella företag och socialpolitik från 1977, i dess ändrade lydelse från 2006, samt 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag från 1976, i dess ändrade lydelse från 2000. 

Artikel 423 

Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet om frågor som rör sysselsättning och socialpolitik i alla berörda regionala, 
multilaterala och internationella forum och organisationer. 

Artikel 424 

Ukraina ska sörja för ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning, normer och metoder inom området sysselsättning, 
socialpolitik och lika möjligheter, i enlighet med bilaga XL till detta avtal. 

Artikel 425 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 21 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 22 

Folkhälsa 

Artikel 426 

Parterna ska utveckla sitt samarbete inom folkhälsoområdet för att höja nivån på folkhälsan och skyddet av människors 
hälsa som en förutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.
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Artikel 427 

1. Samarbetet ska särskilt omfatta följande områden: 

a) Stärkande av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och dess kapacitet i Ukraina, särskilt genom genomförande av 
reformer, vidareutveckling av primärvården och utbildning av personal. 

b) Förebyggande och kontroll av överförbara sjukdomar, såsom hiv/aids och tuberkulos, ökad beredskap för utbrott av 
högpatogena sjukdomar och genomförande av internationella hälsoreglementet. 

c) Förebyggande och kontroll av icke-överförbara sjukdomar, genom utbyte av information och bästa praxis, främjande 
av en hälsosam livsstil, åtgärder avseende viktiga bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoproblem, t.ex. mödrars och 
barns hälsa, psykisk hälsa samt beroende av alkohol, narkotika och tobak, inbegripet genomförande av ramkonven
tionen om tobakskontroll från 2003. 

d) Kvalitet och säkerhet när det gäller ämnen av mänskligt ursprung, t.ex. blod, vävnader och celler. 

e) Information och kunskap om hälsa, bland annat om strategin ”hälsa inom alla politikområden”. 

2. I detta syfte ska parterna utbyta uppgifter och bästa praxis samt genomföra annan gemensam verksamhet, bland 
annat via strategin ”hälsa inom alla politikområden” och genom att gradvis integrera Ukraina i de europeiska nätverken 
inom folkhälsoområdet. 

Artikel 428 

Ukraina ska gradvis närma sin lagstiftning och praxis till principerna i EU:s regelverk, särskilt när det gäller överförbara 
sjukdomar, blod, vävnader och celler samt tobak. En förteckning över valda delar av EU:s regelverk ingår i bilaga XLI till 
detta avtal. 

Artikel 429 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 22 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 23 

Allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor 

Artikel 430 

Samtidigt som parterna till fullo respekterar sitt ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisa
tion och kulturella och språkliga mångfald, ska de främja samarbete inom området för allmän och yrkesinriktad utbild
ning samt ungdomsfrågor i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen, främja interkulturell dialog och öka kunskapen om 
varandras kulturer. 

Artikel 431 

Parterna ska åta sig att intensifiera samarbetet inom den högre utbildningen, särskilt i syfte att 

a) reformera och modernisera systemen för högre utbildning, 

b) främja konvergensen inom den högre utbildningen i enlighet med Bolognaprocessen, 

c) förbättra kvaliteten på och relevansen hos den högre utbildningen, 

d) stärka samarbetet mellan de högre utbildningsanstalterna, 

e) bygga upp de högre utbildningsanstalternas kapacitet,
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f) öka rörligheten för studerande och lärare; uppmärksamhet kommer att ägnas åt samarbetet inom utbildningsområdet 
för att underlätta tillträdet till högre utbildning. 

Artikel 432 

Parterna ska sträva efter att öka utbytet av information och sakkunskap för att uppmuntra närmare samarbete inom 
yrkesutbildningsområdet, särskilt i syfte att 

a) utarbeta system för yrkesutbildning, och vidareutbildning under hela arbetslivet, som ett svar på den föränderliga 
arbetsmarknadens behov, 

b) upprätta en nationell ram för att förbättra tydligheten i och erkännandet av kvalifikationer och kompetens, när så är 
möjligt på grundval av erfarenheter från EU. 

Artikel 433 

Parterna ska undersöka möjligheten att utveckla sitt samarbete inom andra områden, såsom sekundärutbildning, distans
undervisning och livslångt lärande. 

Artikel 434 

Parterna är överens om att uppmuntra närmare samarbete och erfarenhetsutbyte inom området ungdomspolitik och icke- 
formell utbildning för ungdomar, i syfte att 

a) underlätta ungdomarnas integration i samhället genom att uppmuntra deras aktiva medborgarskap och initiativför
måga, 

b) hjälpa ungdomar att förvärva kunskap, färdigheter och kompetens utanför utbildningssystemen, inbegripet genom 
frivilligarbete, och erkänna värdet av sådana erfarenheter, 

c) uppmuntra samarbete med tredjeländer, 

d) främja samarbete mellan ungdomsorganisationer i Ukraina och i EU och dess medlemsstater, 

e) främja en hälsosam livsstil, särskilt för ungdomar. 

Artikel 435 

Parterna ska i sitt samarbete ta hänsyn till bestämmelserna i de rekommendationer som förtecknas i bilaga XLII till detta 
avtal. 

Artikel 436 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 23 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 24 

Kultur 

Artikel 437 

Parterna ska åta sig att främja kulturellt samarbete, för att stärka den ömsesidiga förståelsen och främja kulturutbyten, och 
öka rörligheten för konst och konstnärer från EU och Ukraina. 

Artikel 438 

Parterna ska uppmuntra interkulturell dialog mellan enskilda och organisationer som företräder organiserade institutioner 
i det civila samhället och kulturinstitutioner i EU och i Ukraina.
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Artikel 439 

Parterna ska samarbeta nära i relevanta internationella forum, däribland Förenta nationernas organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur (Unesco) och Europarådet, bland annat för att utveckla den kulturella mångfalden samt bevara och 
tillvarata det kulturella och historiska arvet. 

Artikel 440 

Parterna ska sträva efter att utveckla en regelbunden politisk dialog om kultur för att främja kulturnäringens utveckling i 
EU och i Ukraina. I detta syfte ska parterna på ett korrekt sätt genomföra Unescos konvention om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005. 

KAPITEL 25 

Samarbete inom området idrott och fysisk aktivitet 

Artikel 441 

1. Parterna ska samarbeta inom området idrott och fysisk aktivitet för att bidra till att utveckla en hälsosam livsstil 
inom alla åldersgrupper, främja idrottens sociala funktioner och fostrande värderingar samt bekämpa hoten mot idrotten, 
t.ex. dopning, uppgjorda matcher, rasism och våld. 

2. Samarbetet ska särskilt inbegripa utbyte av information och god praxis inom följande områden: 

a) Främjande av fysisk aktivitet och idrott genom utbildningssystemet, i samarbete med offentliga institutioner och icke- 
statliga organisationer. 

b) Deltagande i idrott och fysisk aktivitet som ett sätt att bidra till en hälsosam livsstil och allmänt välbefinnande. 

c) Utveckling av nationella system för kompetens och kvalifikationer inom idrottssektorn. 

d) Integration av missgynnade grupper genom idrott. 

e) Kamp mot dopning. 

f) Kamp mot uppgjorda matcher. 

g) Säkerhet vid större internationella idrottsevenemang. 

Artikel 442 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 25 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 26 

Samarbete med det civila samhället 

Artikel 443 

Parterna ska främja samarbete med det civila samhället, vilket ska sträva efter att uppnå följande mål: 

a) stärka kontakterna och uppmuntra ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan alla sektorer i det civila samhället i EU:s 
medlemsstater och Ukraina,
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b) involvera det civila samhällets organisationer i genomförandet av detta avtal, inbegripet dess övervakning, och i 
utvecklingen av de bilaterala förbindelserna mellan EU och Ukraina, 

c) sörja för ökad kunskap om och förståelse av Ukraina, inbegripet landets historia och kultur, i EU:s medlemsstater, 

d) sörja för ökad kunskap och förståelse av Europeiska unionen i Ukraina, inbegripet de värderingar som unionen bygger 
på, dess funktionssätt och politik. 

Artikel 444 

Parterna ska främja dialog och samarbete mellan berörda parter i det civila samhället från bägge sidor som en integrerad 
del av förbindelserna mellan EU och Ukraina, genom att 

a) stärka kontakterna och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan det civila samhällets organisationer i EU:s medlems
stater och Ukraina, särskilt genom yrkesinriktade seminarier, fortbildning etc., 

b) underlätta institutionsuppbyggnaden och befästandet av det civila samhällets organisationer, bland annat genom 
opinionsbildning, informellt nätverksarbete, besök, workshoppar etc., 

c) göra det möjligt för Ukrainas företrädare att bekanta sig med samrådsprocesser och dialog mellan arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället i EU, för att integrera det civila samhället i den politiska processen i Ukraina. 

Artikel 445 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 26 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal. 

KAPITEL 27 

Gränsöverskridande och regionalt samarbete 

Artikel 446 

Parterna ska främja ömsesidig förståelse och bilateralt samarbete inom det regionalpolitiska området, om metoder för att 
utforma och genomföra regionalpolitik, inbegripet flernivåstyrning och partnerskap, med särskild tonvikt på utveckling av 
missgynnade områden och territoriellt samarbete, och härigenom inrätta kommunikationskanaler och öka informations
utbytet mellan nationella, regionala och lokala myndigheter, socio-ekonomiska aktörer och det civila samhället. 

Artikel 447 

Parterna ska stödja och stärka lokala och regionala myndigheters medverkan i gränsöverskridande och regionalt samarbete 
samt därmed sammanhängande förvaltningsstrukturer i syfte att stärka samarbetet genom inrättande av en möjliggörande 
rättslig ram, i syfte att vidmakthålla och utveckla kapacitetsfrämjande åtgärder samt i syfte att främja ett stärkande av 
gränsöverskridande och regionala ekonomiska nätverk och företagsnätverk. 

Artikel 448 

Parterna ska sträva efter att utveckla gränsöverskridande och regionala aspekter, bland annat när det gäller transport, 
energi, kommunikationsnät, kultur, utbildning, turism, hälsa och andra områden som omfattas av detta avtal och som har 
betydelse för gränsöverskridande och regionalt samarbete. Parterna ska särskilt uppmuntra utvecklingen av gränsöver
skridande samarbete när det gäller att modernisera, utrusta och samordna larmtjänster. 

Artikel 449 

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 27 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 28 

Deltagande i europeiska unionens organ och program 

Artikel 450 

Ukraina ska ges möjlighet att delta i EU-organ som är relevanta för genomförandet av detta avtal och andra EU-organ, om 
detta är tillåtet enligt förordningarna om organens inrättande, och i enlighet med dessa förordningar. Ukraina ska ingå 
separata avtal med EU för att göra det möjligt för landet att delta i varje sådant organ och fastställa storleken på dess 
ekonomiska bidrag. 

Artikel 451 

Ukraina ska ha rätt att delta i alla unionens pågående och framtida program som är öppna för Ukrainas deltagande i 
enlighet med de relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program. Ukrainas deltagande i unionens program ska 
ske i överensstämmelse med bestämmelserna i det bifogade protokoll III om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och 
Ukraina om allmänna principer för Ukrainas deltagande i unionsprogram från 2010. 

Artikel 452 

EU ska underrätta Ukraina om nya EU-organ och nya unionsprogram inrättas, samt om ändringar när det gäller 
deltagandet i unionsprogram och organ, enligt artiklarna 450 och 451 i detta avtal. 

AVDELNING VI 

FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

Artikel 453 

Ukraina ska erhålla ekonomiskt stöd genom EU:s berörda finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument. Det 
ekonomiska stödet ska bidra till att uppnå målen för detta avtal och ska tillhandahållas i enlighet med följande artiklar 
i detta avtal. 

Artikel 454 

Huvudprinciperna för det ekonomiska stödet ska vara de som anges i förordningarna för EU:s berörda finansierings
instrument. 

Artikel 455 

De prioriterade områden som parterna har enats om för EU:s ekonomiska bistånd ska anges i relevanta vägledande 
program som avspeglar de överenskomna politiska prioriteringarna. De vägledande stödbelopp som fastställs i dessa 
vägledande program ska ta hänsyn till Ukrainas behov, sektoriella kapacitet och framsteg med reformerna. 

Artikel 456 

För att på bästa sätt använda de tillgängliga resurserna ska parterna sträva efter att EU-stödet ska genomföras i nära 
samarbete och samordning med andra givarländer, givarorganisationer och internationella finansinstitut, och i enlighet 
med internationella principer om biståndseffektivitet. 

Artikel 457 

Den rättsliga, administrativa och tekniska grunden för det ekonomiska stödet ska fastställas inom ramen för relevanta 
avtal mellan parterna. 

Artikel 458 

Associeringsrådet ska underrättas om framstegen när det gäller det ekonomiska stödet och om genomförandet av detta, 
samt om stödets inverkan på uppnåendet av målen för detta avtal. I detta syfte ska parternas berörda organ på permanent 
och ömsesidig basis tillhandahålla lämplig information avseende övervakning och utvärdering.
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Artikel 459 

1. Parterna ska genomföra stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och ska samarbeta för att 
skydda EU:s och Ukrainas ekonomiska intressen i enlighet med bilaga XLIII till detta avtal. Parterna ska vidta verknings
fulla åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet, bl.a. genom 
ömsesidigt administrativt bistånd och ömsesidig rättslig hjälp på de områden som omfattas av detta avtal. 

2. I detta syfte ska Ukraina också gradvis tillnärma sin lagstiftning i enlighet med de bestämmelser som anges i bilaga 
XLIV till detta avtal. 

3. Bilaga XLIII till detta avtal ska vara tillämplig på eventuella ytterligare avtal eller finansieringsinstrument som ingås 
av parterna, och eventuella andra EU-finansieringsinstrument som Ukraina kan vara associerat med, utan att det påverkar 
tillämpningen av andra ytterligare bestämmelser som rör revisioner, kontroller på plats, inspektioner, kontroller och 
åtgärder mot bedrägerier, bland annat de som vidtas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska 
revisionsrätten. 

AVDELNING VII 

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER 

KAPITEL 1 

Institutionell ram 

Artikel 460 

1. Den politiska och strategiska dialogen på högsta nivå mellan parterna ska ske i form av toppmöten. Toppmötena 
ska i princip äga rum en gång per år. Toppmötena ska ge övergripande riktlinjer för genomförandet av detta avtal och 
vara ett tillfälle att diskutera eventuella bilaterala eller internationella frågor av ömsesidigt intresse. 

2. På ministernivå ska regelbunden politisk och strategisk dialog föras inom det associeringsråd som inrättas genom 
artikel 461 i detta avtal och, efter överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för parterna. 

Artikel 461 

1. Härmed inrättas ett associeringsråd. Det ska övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta 
avtal samt periodiskt se över hur detta avtal fungerar mot bakgrund av dess mål. 

2. Associeringsrådet ska regelbundet sammanträda på ministernivå, åtminstone en gång per år, och när omständig
heterna så kräver. Associeringsrådet ska sammanträda i alla nödvändiga konstellationer, efter överenskommelse. 

3. Förutom att övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta avtal ska associeringsrådet un
dersöka alla viktiga frågor som uppstår inom ramen för detta avtal och övriga bilaterala och internationella frågor av 
ömsesidigt intresse. 

Artikel 462 

1. Associeringsrådet ska bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, 
å ena sidan, och ledamöter av den ukrainska regeringen, å andra sidan. 

2. Associeringsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning. 

3. Ordförandeskapet i associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för 
Ukraina. 

4. Vid behov och efter överenskommelse ska andra organ delta som observatörer i associeringsrådets arbete.
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Artikel 463 

1. För att målen i detta avtal ska uppnås ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämp
ningsområde i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna och dessa ska vidta lämpliga 
åtgärder, om nödvändigt också åtgärder i särskilda organ som inrättats inom ramen för detta avtal, för att genomföra de 
beslut som fattats. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer 
genom överenskommelse mellan parterna, efter det att de respektive interna förfarandena har slutförts. 

2. I enlighet med det mål om ett gradvis närmande av Ukrainas lagstiftning till unionslagstiftningen som uppställts i 
detta avtal kommer associeringsrådet att vara ett forum för utbyte av information om Europeiska unionens och Ukrainas 
rättsakter, såväl sådana som håller på att utarbetas som sådana som är i kraft, och om åtgärder för genomförande, 
verkställande och efterlevnad. 

3. I detta syfte får associeringsrådet uppdatera eller ändra bilagorna till detta avtal, med beaktande av utvecklingen hos 
EU-lagstiftningen och de tillämpliga standarder som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara 
relevanta, utan att detta påverkar eventuella särskilda bestämmelser i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) 
i detta avtal. 

Artikel 464 

1. Härmed inrättas en associeringskommitté. Den ska biträda associeringsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter. 
Denna bestämmelse påverkar inte ansvarsområdena för de olika forumen för genomförandet av den politiska dialogen 
i enlighet med artikel 5 i detta avtal. 

2. Associeringskommittén ska bestå av företrädare för båda parterna, i princip på högre tjänstemannanivå. 

3. Ordförandeskapet i associeringskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för 
Ukraina. 

Artikel 465 

1. Associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa associeringskommitténs uppgifter och funktionssätt, varvid kom
mittén bland annat ska ansvara för att förbereda associeringsrådets möten. Associeringskommittén ska sammanträda 
minst en gång per år. 

2. Associeringsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter till associeringskommittén, inklusive befogen
heten att fatta bindande beslut. 

3. Associeringskommittén ska ha befogenhet att anta beslut i de fall som anges i detta avtal och inom områden där 
associeringsrådet har delegerat befogenheter till den. Dessa beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga 
åtgärder för att genomföra dem. Associeringskommittén ska anta sina beslut i samförstånd mellan parterna. 

4. Associeringskommittén ska sammanträda i en särskild konstellation för att hantera alla frågor som har samband 
med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Associeringskommittén ska sammanträda i denna 
konstellation minst en gång per år. 

Artikel 466 

1. Associeringskommittén ska bistås av de underkommittéer som inrättats inom ramen för detta avtal. 

2. Associeringsrådet får besluta att inrätta särskilda kommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga 
för genomförandet av detta avtal, och ska fastställa sådana organs sammansättning, uppgifter och funktionssätt. Dessutom 
får sådana kommittéer och organ föra diskussioner om frågor som de anser vara relevanta utan att det påverkar någon av 
de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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3. Associeringskommittén får också inrätta underkommittéer som ska bedöma de framsteg som gjorts i de regel
bundna dialoger som avses i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal. 

4. Underkommittéerna ska ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal. De ska regelbundet och efter 
behov rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén. 

5. De underkommittéer som inrättats inom ramen för avdelning IV i detta avtal ska underrätta associeringskommittén 
i den konstellation för handelsfrågor som anges i artikel 465.4 i detta avtal om datumet och dagordningen för sina 
sammanträden i tillräckligt god tid före sammanträdena. De ska rapportera om sin verksamhet vid varje reguljärt 
sammanträde i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor i enlighet med artikel 465.4 i detta avtal. 

6. Förekomsten av en eller flera underkommittéer ska inte utgöra ett hinder för någon av parterna att ta upp en fråga 
direkt med den associeringskommitté som inrättats i enlighet med artikel 464 i detta avtal, också i dess konstellation för 
handelsfrågor. 

Artikel 467 

1. Härmed inrättas en parlamentarisk associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöter av Europaparla
mentet och Ukrainas Verchovna Rada där de kan mötas och utbyta åsikter. Den ska sammanträda med de intervaller som 
den själv bestämmer. 

2. Den parlamentariska associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och leda
möter av Ukrainas Verchovna Rada, å andra sidan. 

3. Den parlamentariska associeringskommittén ska själv fastställa sin arbetsordning. 

4. Ordförandeskapet i den parlamentariska associeringskommittén ska innehas växelvis av en företrädare för Europa
parlamentet och en företrädare för Ukrainas Verchovna Rada, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i kommitténs 
arbetsordning. 

Artikel 468 

1. Den parlamentariska associeringskommittén får begära relevanta upplysningar om avtalets genomförande från 
associeringsrådet som då ska tillhandahålla de begärda upplysningarna. 

2. Den parlamentariska associeringskommittén ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer. 

3. Den parlamentariska associeringskommittén får utfärda rekommendationer till associeringsrådet. 

4. Den parlamentariska associeringskommittén får inrätta underkommittéer. 

Artikel 469 

1. Parterna ska också främja regelbundna möten med företrädare för sina civila samhällen, i syfte att hålla dem 
informerade om och inhämta deras synpunkter när det gäller genomförandet av detta avtal. 

2. Härmed inrättas en plattform för det civila samhället. Den ska bestå av ledamöter av Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén (EESK), å ena sidan, och företrädare för det civila samhället i Ukraina, å andra sidan, och vara ett 
forum där de kan mötas och utbyta åsikter. Plattformen för det civila samhället ska sammanträda med de intervaller som 
den själv bestämmer. 

3. Plattformen för det civila samhället ska själv fastställa sin arbetsordning. 

4. Ordförandeskapet i plattformen för det civila samhället ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och företrädare för det civila samhället i Ukraina, i enlighet med de bestämmelser 
som fastställs i plattformens arbetsordning.
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Artikel 470 

1. Plattformen för det civila samhället ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer. 

2. Plattformen för det civila samhället får utfärda rekommendationer till associeringsrådet. 

3. Associeringskommittén och den parlamentariska associeringskommittén ska anordna regelbundna kontakter med 
företrädare för plattformen för det civila samhället för att inhämta deras åsikter om hur målen för detta avtal ska kunna 
uppnåtts. 

KAPITEL 2 

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser 

Artikel 471 

Tillgång till domstolar och administrativa organ 

Inom ramen för detta avtal åtar sig varje part att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan 
diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till dess behöriga domstolar och administrativa organ 
för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt. 

Artikel 472 

Åtgärder i samband med väsentliga säkerhetsintressen 

Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som 

a) den anser nödvändiga för att hindra att uppgifter som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen utlämnas, 

b) rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller pro
duktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för pro
dukter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål, 

c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag 
och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för fullgörandet av 
skyldigheter som den har påtagit sig i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet. 

Artikel 473 

Icke-diskriminering 

1. På de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av någon specialbestämmelse i 
detta 

a) får de förfaranden som Ukraina tillämpar med avseende på unionen eller dess medlemsstater inte ge upphov till att 
medlemsstaterna, deras medborgare eller företag diskrimineras, 

b) får de förfaranden som unionen eller dess medlemsstater tillämpar med avseende på Ukraina inte ge upphov till att 
ukrainska medborgare eller företag diskrimineras. 

2. Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare 
som har olika bostadsort. 

Artikel 474 

Gradvis tillnärmning 

I överensstämmelse med målen för detta avtal såsom de fastställs i artikel 1 ska Ukraina gradvis närma sin lagstiftning till 
EU-lagstiftningen i enlighet med bilagorna I–XLIV till detta avtal, på grundval av de åtaganden som anges i avdelningarna 
IV, V och VI i detta avtal, och i enlighet med bestämmelserna i dessa bilagor. Denna bestämmelse ska inte påverka 
tillämpningen av eventuella särskilda principer och skyldigheter avseende tillnärmning av regelverket enligt avdelning IV 
(Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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Artikel 475 

Övervakning 

1. Med övervakning avses en fortlöpande bedömning av framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som 
omfattas av detta avtal. 

2. Övervakningen ska inbegripa bedömningar av den ukrainska lagstiftningens närmande till EU-lagstiftningen i 
enlighet med detta avtal, inbegripet aspekter av genomförandet och verkställandet. Dessa bedömningar kan genomföras 
individuellt eller, efter överenskommelse, gemensamt av parterna. För att underlätta bedömningsprocessen ska Ukraina 
rapportera till EU om framstegen när det gäller tillnärmningen, när så är lämpligt före utgången av de övergångsperioder 
som anges i detta avtal vad gäller EU-rättsakterna. Vid rapporteringen och bedömningen, också när det gäller faststäl
landet av metoder för bedömningarna och hur ofta dessa ska göras, ska hänsyn tas till särskilda förfaranden som 
fastställts i detta avtal eller i beslut av de institutionella organ som inrättats enligt detta avtal. 

3. Övervakningen får inbegripa kontroller på plats, med medverkan av EU:s institutioner, organ och byråer, icke- 
statliga organ, tillsynsmyndigheter, oberoende experter och andra vid behov. 

4. Resultaten av övervakningen, inbegripet bedömningarna av tillnärmningen enligt punkt 2 i denna artikel, ska 
diskuteras i alla relevanta organ som inrättats enligt detta avtal. Sådana organ får efter enhällig överenskommelse anta 
gemensamma rekommendationer, som ska föreläggas associeringsrådet. 

5. Om parterna är överens om att de nödvändiga åtgärder som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade 
frågor) i detta avtal har genomförts och håller på att verkställas, ska associeringsrådet, i enlighet med de befogenheter som 
det tilldelats genom artikel 463 i detta avtal, enas om ytterligare öppning av marknaderna enligt definitionen i avdelning 
IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. 

6. En gemensam rekommendation enligt punkt 4 i denna artikel som föreläggs associeringsrådet, eller avsaknad av 
enighet om en sådan rekommendation, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel 
och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Ett beslut som fattas av det berörda institutionella organet, eller avsaknad av ett 
sådant beslut, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade 
frågor) i detta avtal. 

Artikel 476 

Fullgörande av skyldigheter 

1. Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta 
avtal. De ska se till att de mål som uppställs i detta avtal uppnås. 

2. Parterna är överens om att, på begäran av någondera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om 
avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro och andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig. 

3. Varje part ska till associeringsrådet hänskjuta eventuella tvister i samband med tolkningen, genomförandet eller 
tillämpningen i god tro av detta avtal i enlighet med artikel 477 i detta avtal. Associeringsrådet får bilägga en tvist genom 
ett bindande beslut. 

Artikel 477 

Tvistlösning 

1. Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro ska endera parten inge en 
formell begäran till den andra parten och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Genom undantag ska 
tvister som rör tolkningen, genomförandet eller tillämpningen i god tro av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade 
frågor) i detta avtal uteslutande regleras av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i 
detta avtal.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/167



2. Parterna ska sträva efter att lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i associeringsrådet och övriga relevanta 
organ enligt artiklarna 461, 465 och 466 i detta avtal, i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar 
lösning. 

3. Parterna ska förse associeringsrådet och övriga relevanta organ med alla upplysningar som krävs för att grundligt 
undersöka situationen. 

4. Så länge som en tvist inte är löst ska den diskuteras vid varje sammanträde i associeringsrådet. En tvist ska anses 
vara löst när associeringsrådet har fattat ett bindande beslut om att lösa frågan i enlighet med artikel 476.3 i detta avtal 
eller när det har förklarat att tvisten är slut. Samråd om en tvist kan också genomföras vid vilket som helst av de 
sammanträden som hålls av associeringskommittén eller något annat relevant organ som avses i artiklarna 461, 465 och 
466 i detta avtal, efter överenskommelse mellan parterna eller på begäran av någon av parterna. Samråd får också äga 
rum i skriftlig form. 

5. All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell. 

Artikel 478 

Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte fullgörs 

1. En part får vidta lämpliga åtgärder om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter dagen för anmälan 
av en formell begäran om tvistlösning enligt artikel 477 i detta avtal och om den klagande parten fortfarande anser att 
den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal. Kravet på en samrådsperiod på tre månader ska inte 
gälla för de undantagsfall som anges i punkt 3 i denna artikel. 

2. Vid valet av lämpliga åtgärder ska i första hand sådana åtgärder väljas som stör avtalets funktion så lite som möjligt. 
Utom i de fall som beskrivs i punkt 3 i denna artikel får sådana åtgärder inte inbegripa det tillfälliga upphävandet av 
någon av de rättigheter eller skyldigheter som föreskrivs enligt bestämmelser i detta avtal och som nämns i avdelning IV 
(Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Dessa åtgärder ska omedelbart anmälas till associeringsrådet och vara 
föremål för samråd i enlighet med artikel 476.2 i detta avtal och för tvistlösning i enlighet med artiklarna 476.3 och 477 
i detta avtal. 

3. De undantag som avses i punkterna 1 och 2 ovan ska avse 

a) en uppsägning av avtalet, vilken inte sanktioneras av allmänna folkrättsliga regler, eller 

b) en överträdelse från den andra partens sida av någon av de väsentliga delar i avtalet som anges i artikel 2 i detta avtal. 

Artikel 479 

Förhållande till andra avtal 

1. Härmed upphävs avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, 
å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 14 juni 1994 och trädde i kraft den 
1 mars 1998 samt dess protokoll. 

2. Detta associeringsavtal ersätter förutnämnda avtal. Hänvisningar till det upphävda avtalet i alla andra avtal mellan 
parterna ska anses som hänvisningar till det här avtalet. 

3. Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som enskilda och marknadsaktörer garanteras genom befintliga avtal 
mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har 
uppnåtts enligt detta avtal.
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4. Befintliga avtal på de särskilda samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de 
samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram. 

5. Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal på de områden som faller inom ramen för avtalet. 
Sådana särskilda avtal ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del 
av en gemensam institutionell ram. 

6. Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för 
detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Ukraina eller att, i förekom
mande fall, ingå nya samarbetsavtal med Ukraina. 

Artikel 480 

Bilagor och protokoll 

Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del av detta. 

Artikel 481 

Varaktighet 

1. Detta avtal ingås på obestämd tid. Parterna ska genomföra en övergripande översyn av uppnåendet av målen enligt 
detta avtal inom fem år efter dess ikraftträdande och vid varje annan tidpunkt efter överenskommelse mellan parterna. 

2. Vardera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex 
månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan. 

Artikel 482 

Definition av parterna 

I detta avtal avses med parter unionen eller dess medlemsstater, eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras 
respektive befogenheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan. 
När så är lämpligt avses Euratom, i enlighet med dess befogenheter enligt Euratomfördraget. 

Artikel 483 

Territoriell tillämpning 

Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 
är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, på Ukrainas territorium. 

Artikel 484 

Depositarie för avtalet 

Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal. 

Artikel 485 

Giltiga texter 

Detta avtal är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, 
litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, 
tyska, ungerska och ukrainska, vilka alla texter är lika giltiga.
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Artikel 486 

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning 

1. Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkän
nandeinstrumenten ska deponeras hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd. 

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då det sista ratificerings- eller 
godkännandeinstrumentet har deponerats. 

3. Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 är unionen och Ukraina överens om att provisoriskt tillämpa de delar av 
detta avtal som unionen fastställt, i enlighet med punkt 4 i denna artikel och i enlighet med deras respektive tillämpliga 
interna förfaranden och lagstiftning. 

4. Den provisoriska tillämpningen får verkan från och med den första dagen i den andra månad som följer på dagen 
för depositariens mottagande av följande: 

— Unionens anmälan om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts med angivande av vilka 
delar av avtalet som ska tillämpas provisoriskt. 

— Ukrainas ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med landets förfaranden och tillämplig lagstiftning. 

5. I de relevanta bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dess respektive bilagor och protokoll, ska alla hänvisningar i 
sådana bestämmelser till ”dagen för detta avtals ikraftträdande” anses vara hänvisningar till ”den dag från vilken detta avtal 
tillämpas provisoriskt” i enlighet med punkt 3. 

6. Under den period då avtalet tillämpas provisoriskt ska de bestämmelser i det avtal om partnerskap och samarbete 
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades 
i Luxemburg den 14 juni 1994 och trädde i kraft den 1 mars 1998, som inte omfattas av den provisoriska tillämpningen 
av detta avtal, fortsätta att gälla. 

7. Vardera parten får genom skriftlig anmälan meddela depositarien sin avsikt att avbryta den provisoriska tillämp
ningen av detta avtal. Upphävandet av den provisoriska tillämpningen får verkan sex månader efter depositariens 
mottagande av anmälan.
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Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година. 

Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce. 

V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct. 

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten. 

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn. 

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis. 

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα. 

Done at Brussels on the twenty first day of March in the year two thousand and fourteen. 

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mille quatorze. 

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste. 

Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici. 

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā. 

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján. 

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax. 

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien. 

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze. 

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece. 

V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť. 

V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista. 

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton. 

Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня двi тисячi чотирнадцятого року.
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Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове I, II и VII на Споразумението. 

Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo. 

Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody. 

Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen. 

Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens. 

Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas. 

Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους Ι, ΙΙ και VII της Συμφωνίας. 

Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement. 

Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord. 

Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma. 

Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo. 

Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu. 

Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis. 

A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva. 

Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim. 

Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst. 

Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu. 

Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1 o e aos Títulos I, II e VII do Acordo. 

Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord. 

Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody. 

Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma. 

Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta. 

Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet. 

Пiдписано стосовно Преамбули, Статтi 1 та Роздiлiв I, II i VII Угоди.
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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 

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française
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Za Republiku Hrvatsku 

Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 

Għar-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 Sveriges 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

За Европейския съюз 
Por 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
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За Европейската общност за атомна енергия 
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
Za Evropské společenství pro atomovou energii 
For Det Europæiske Atomenergifællesskab 
Für die Europäische Atomgemeinschaft 
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
For the European Atomic Energy Community 
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju 
Per la Comunità europea dell'energia atomica 
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā – 
Europos atominés energijos bendrijos vardu 
Az Európai Atomenergia-közösség részéről 
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica 
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu 
Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo 
Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta 
För Europeiska atomenergigemenskapen 

За Украïну
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

BILAGOR TILL AVDELNING IV 

Bilaga I-A till kapitel 1 Avskaffande av tullar 

Tillägg A Vägledande sammanlagda tullkvoter för import till EU 

Tillägg B Vägledande sammanlagda tullkvoter för import till Ukraina 

Bilaga I-B till kapitel 1 Ytterligare handelsvillkor för begagnade kläder 

Bilaga I-C till kapitel 1 Tidsplaner för avveckling av exporttullar 

Bilaga I-D till kapitel 1 Skyddsåtgärder för exporttullar 

Bilaga II till kapitel 2 Skyddsåtgärder beträffande personbilar 

Bilaga III till kapitel 3 Förteckning över lagstiftning som ska anpassas, med tidsplan för dess genomförande 

Bilaga IV till kapitel 4 Omfattning 

Bilaga IV-A till kapitel 4 Sanitära och fytosanitära åtgärder 

Bilaga IV-B till kapitel 4 Djurskyddskrav 

Bilaga IV-C till kapitel 4 Övriga åtgärder som omfattas av detta kapitel 

Bilaga IV-D till kapitel 4 Åtgärder som kommer att inkluderas efter tillnärmning av lagstiftningen 

Bilaga V till kapitel 4 Övergripande strategi för genomförandet av detta kapitel 

Bilaga VI till kapitel 4 Förteckning över djursjukdomar, sjukdomar i vattenbruk och reglerade skadegörare för 
vilka regioner kan beviljas status som officiellt fria från 

Bilaga VI-A till kapitel 4 Djursjukdomar och fisksjukdomar för vilka anmälningsplikt gäller och avseende vilka 
parternas status har erkänts och beslut om regionalisering kan fattas 

Bilaga VI-B till kapitel 4 Erkännande av status för skadegörare, skadegörarfria områden och skyddade zoner 

Bilaga VII till kapitel 4 Regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden och skyddade zoner 

Bilaga VIII till kapitel 4 Provisoriskt godkännande av anläggningar 

Bilaga IX till kapitel 4 Förfarande för fastställande av likvärdighet 

Bilaga X till kapitel 4 Riktlinjer för kontroll 

Bilaga XI till kapitel 4 Gränskontroller vid import och inspektionsavgifter 

Bilaga XII till kapitel 4 Intyg 

Bilaga XIII till kapitel 4 Återstående frågor 

Bilaga XIV till kapitel 4 Delområdesindelning 

Bilaga XV till kapitel 5 Tillnärmning av tullagstiftning
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Bilaga XVI till kapitel 6 Förteckning över förbehåll som gäller etablering; förteckning över åtaganden i fråga 
om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster; förteckning över förbehåll för 
tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkes
utövare 

Bilaga XVI-A till kapitel 6 EU-partens förbehåll som gäller etablering 

Bilaga XVI-B till kapitel 6 Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tjänster 

Bilaga XVI-C till kapitel 6 Förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och 
oberoende yrkesutövare (EU-parten) 

Bilaga XVI-D till kapitel 6 Ukrainas förbehåll som gäller etablering 

Bilaga XVI-E till kapitel 6 Ukrainas förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tjänster 

Bilaga XVI-F till kapitel 6 Förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och 
oberoende yrkesutövare (Ukraina) 

Bilaga XVII Tillnärmning av lagstiftning 

Tillägg XVII-1 Allmänna anpassningar och förfaranderegler 

Tillägg XVII-2 Tillämpliga regler för finansiella tjänster 

Tillägg XVII-3 Tillämpliga regler för teletjänster 

Tillägg XVII-4 Tillämpliga regler för post- och budtjänster 

Tillägg XVII-5 Tillämpliga regler för internationella sjötransporter 

Tillägg XVII-6 Bestämmelser om övervakning 

Bilaga XVIII till kapitel 6 Informationsställen 

Bilaga XIX till kapitel 6 EU-partens preliminära förteckning över relevanta marknader för varor och tjänster 
som ska granskas enligt artikel 116 

Bilaga XX till kapitel 6 Ukrainas preliminära förteckning över relevanta marknader som ska granskas enligt 
artikel 116 

Bilaga XXI till kapitel 8 Offentlig upphandling 

Bilaga XXI-A till kapitel 8 Preliminär tidsplan för institutionell reform, tillnärmning av lagstiftning och mark
nadstillträde 

Bilaga XXI-B till kapitel 8 Grundläggande delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 2) 

Bilaga XXI-C till kapitel 8 Grundläggande delar i direktiv 89/665/EEG ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 2) 

Bilaga XXI-D till kapitel 8 Grundläggande delar i direktiv 2004/17/EG (Fas 3) 

Bilaga XXI-E till kapitel 8 Grundläggande delar i direktiv 92/13/EEG ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 3) 

Bilaga XXI-F till kapitel 8 Övriga icke obligatoriska delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 4) 

Bilaga XXI-G till kapitel 8 Övriga obligatoriska delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 4) 

Bilaga XXI-H till kapitel 8 Övriga delar i direktiv 89/665/EEC ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 4) 

Bilaga XXI-I till kapitel 8 Övriga icke obligatoriska delar i direktiv 2004/17/EG ändrat genom direktiv 
2007/66/EG (Fas 5)
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Bilaga XXI-J till kapitel 8 Övriga delar i direktiv 92/13/EEG ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 5) 

Bilaga XXI-K till kapitel 8 Bestämmelser i direktiv 2004/18/EG som faller utanför tillämpningsområdet för till
närmning av lagstiftning 

Bilaga XXI-L till kapitel 8 Bestämmelser i direktiv 2004/17/EG som faller utanför tillämpningsområdet för till
närmning av lagstiftning 

Bilaga XXI-M till kapitel 8 Bestämmelser i direktiv 89/665/EEG som faller utanför tillämpningsområdet för till
närmning av lagstiftning 

Bilaga XXI-N till kapitel 8 Bestämmelser i direktiv 92/13/EEG som faller utanför tillämpningsområdet för till
närmning av lagstiftning 

Bilaga XXI-O till kapitel 8 Vägledande förteckning över samarbetsfrågor 

Bilaga XXI-P till kapitel 8 Tröskelvärden 

Bilaga XXII-A till kapitel 9 Geografiska beteckningar – parternas lagstiftning och kriterier för registrering och 
kontroll 

Bilaga XXII-B till kapitel 9 Geografiska beteckningar – kriterier som ska ingå i invändningsförfarandet 

Bilaga XXII-C till kapitel 9 Geografiska beteckningar på de jordbruksprodukter och livsmedel som avses i arti
kel 202.3 i detta avtal 

Bilaga XXII-D till kapitel 9 Geografiska beteckningar på viner, aromatiserade viner och spritdrycker som avses i 
artikel 202.3 och 202.4 i detta avtal 

Bilaga XXIII till kapitel 10 Termer 

Bilaga XXIV till kapitel 14 Arbetsordning vid tvistlösning 

Bilaga XXV till kapitel 15 Uppförandekod för skiljemän och medlare 

BILAGOR TILL AVDELNING V 

Bilaga XXVI till kapitel 1 Energisamarbete inbegripet kärnenergifrågor 

Bilaga XXVII till kapitel 1 Energisamarbete inbegripet kärnenergifrågor 

Bilaga XXVIII till kapitel 4 Beskattning 

Bilaga XXIX till kapitel 5 Statistik 

Bilaga XXX till kapitel 6 Miljö 

Bilaga XXXI till kapitel 6 Miljö 

Bilaga XXXII till kapitel 7 Transporter 

Bilaga XXXIII till kapitel 7 Transporter 

Bilaga XXXIV till kapitel13 Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision 

Bilaga XXXV till kapitel 13 Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision 

Bilaga XXXVI till kapitel 13 Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision 

Bilaga XXXVII till kapitel 15 Audiovisuell politik
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Bilaga XXXVIII till kapitel 17 Jordbruk och landsbygdsutveckling 

Bilaga XXXIX till kapitel 20 Konsumentskydd 

Bilaga XL till kapitel 21 Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter 

Bilaga XLI till kapitel 22 Folkhälsa 

Bilaga XLII till kapitel 23 Allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor 

BILAGOR TILL AVDELNING VI 

Bilaga XLIII till avdelning VI Finansiellt samarbete med bestämmelser om bedrägeribekämpning 

Bilaga XLIV till avdelning VI Finansiellt samarbete med bestämmelser om bedrägeribekämpning 

PROTOKOLL 

Protokoll I Protokoll om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för ad
ministrativt samarbete 

Protokoll II Om protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 

Protokoll III Protokoll om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om allmänna 
principer för Ukrainas deltagande i unionsprogram 

GEMENSAM FÖRKLARING
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BILAGOR TILL AVSNTT IV: HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR 

BILAGA I-A TILL KAPITEL 1 

Avskaffande av tullar 

Ukrainas tulltaxa 

KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

I AVDELNING I – LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUK
TER 

01 KAPITEL 1 – LEVANDE DJUR 

0101 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 

0101 10 – Renrasiga avelsdjur 

0101 10 10 00 – – Hästar 0 0 

0101 10 90 00 – – Andra 0 0 

0101 90 – Andra 

– – Hästar 

0101 90 11 00 – – – För slakt 5 5 

0101 90 19 00 – – – Andra 5 5 

0101 90 30 00 – – Åsnor 5 5 

0101 90 90 00 – – Mulor och mulåsnor 5 5 

0102 Levande nötkreatur och andra oxdjur 

0102 10 – Renrasiga avelsdjur 

0102 10 10 00 – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) 0 0 

0102 10 30 00 – – Kor 0 0 

0102 10 90 00 – – Andra 0 0 

0102 90 – Andra 

– – Tamboskap 

0102 90 05 00 – – – Med en vikt av högst 80 kg 5 3 

– – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg 

0102 90 21 00 – – – – För slakt 5 3 

0102 90 29 00 – – – – Andra 5 3 

– – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg 

0102 90 41 00 – – – – För slakt 5 3
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KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0102 90 49 00 – – – – Andra 15 7 

– – – Med en vikt högre än 300 kg 

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) 

0102 90 51 00 – – – – – För slakt 5 3 

0102 90 59 00 – – – – – Andra 5 3 

– – – – Kor 

0102 90 61 00 – – – – – För slakt 5 3 

0102 90 69 00 – – – – – Andra 5 3 

– – – – Andra 

0102 90 71 00 – – – – – För slakt 5 3 

0102 90 79 00 – – – – – Andra 5 3 

0102 90 90 00 – – Andra 5 3 

0103 Levande svin 

0103 10 00 00 – Renrasiga avelsdjur 0 0 

– Andra 

0103 91 – – Vägande mindre än 50 kg 

0103 91 10 00 – – – Tamsvin 5 50 % sänkning under 
7 år 

0103 91 90 00 – – – Andra 5 7 

0103 92 – – Vägande 50 kg eller mer 

– – – Tamsvin 

0103 92 11 00 – – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger 
minst 160 kg 

8 7 

0103 92 19 00 – – – – Andra 8 50 % sänkning under 
7 år 

0103 92 90 00 – – – Andra slag 8 7 

0104 Levande får och getter 

0104 10 – Får 

0104 10 10 00 – – Renrasiga avelsdjur 0 0 

– – Andra 

0104 10 30 00 – – – Lamm (upp till ett år gamla) 2 3 

0104 10 80 00 – – – Andra 2 3 

0104 20 – Getter
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KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0104 20 10 00 – – Renrasiga avelsdjur 2 0 

0104 20 90 00 – – Andra 2 5 

0105 Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns 

– Vägande högst 185 g 

0105 11 – – Höns av arten Gallus domesticus 

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning 

0105 11 11 00 – – – – Värphöns 0 0 

0105 11 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

0105 11 91 00 – – – – Värphöns 0 0 

0105 11 99 00 – – – – Andra 0 0 

0105 12 00 00 – – Kalkoner 2 7 

0105 19 – – Andra 

0105 19 20 00 – – – Gäss 2 3 

0105 19 90 00 – – – Ankor och pärlhöns 2 3 

– Andra slag 

0105 94 00 – – Höns av arten Gallus domesticus 

0105 94 00 10 – – – Kycklingar 90–120 dagar gamla 0 0 

0105 94 00 90 – – – Andra 10 5 

0105 99 – – Andra 

0105 99 10 00 – – – Ankor 10 5 

0105 99 20 00 – – – Gäss 10 5 

0105 99 30 00 – – – Kalkoner 10 5 

0105 99 50 00 – – – Pärlhöns 10 5 

0106 Andra levande djur 

– Däggdjur 

0106 11 00 – – Primater 

0106 11 00 10 – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 11 00 90 – – – Andra 10 3
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KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0106 12 00 – – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); 
manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia) 

0106 12 00 10 – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 12 00 90 – – – Andra 10 3 

0106 19 – – Andra 

0106 19 10 00 – – – Tamkaniner 10 3 

0106 19 90 – – – Andra 

0106 19 90 10 – – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 19 90 90 – – – – Andra 10 0 

0106 20 00 – Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 

0106 20 00 10 – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 20 00 90 – – Andra 10 3 

– Fåglar 

0106 31 00 – – Rovfåglar 

0106 31 00 10 – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 31 00 90 – – – Andra 10 3 

0106 32 00 – – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor 
och kakaduor) 

0106 32 00 10 – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 32 00 90 – – – Andra 10 3 

0106 39 – – Andra 

0106 39 10 – – – Duvor 

0106 39 10 10 – – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 39 10 90 – – – – Andra 10 3 

0106 39 90 – – – Andra 

0106 39 90 10 – – – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 39 90 90 – – – – Andra 10 3 

0106 90 00 – Andra 

0106 90 00 10 – – Avsedda för djurparker 0 0 

0106 90 00 90 – – Andra 10 3
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02 KAPITEL 2 – KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt 

0201 10 00 00 – Hela eller halva slaktkroppar 15 3 

0201 20 – Andra styckningsdelar med ben 

0201 20 20 00 – – Kompenserade kvartsparter 15 3 

0201 20 30 00 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 15 3 

0201 20 50 00 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 15 3 

0201 20 90 00 – – Andra slag 15 50 % sänkning under 
7 år 

0201 30 00 00 – Benfritt kött 15 3 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 

0202 10 00 00 – Hela eller halva slaktkroppar 15 3 

0202 20 – Andra styckningsdelar, med ben 

0202 20 10 00 – – Kompenserade kvartsparter 15 3 

0202 20 30 00 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 15 3 

0202 20 50 00 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 15 3 

0202 20 90 00 – – Andra slag 15 50 % sänkning under 
7 år 

0202 30 – Benfritt kött 

0202 30 10 00 – – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje 
kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två 
stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel 
eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvarts
parten, utan filén, i en bit 

15 3 

0202 30 50 00 – – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda 
”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” 

15 20 % sänkning under 
5 år 

0202 30 90 00 – – Andra slag 15 50 % sänkning under 
7 år 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 

– Färskt eller kylt 

0203 11 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 11 10 00 – – – Av tamsvin 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt)
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0203 11 90 00 – – – Annat 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 12 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

0203 12 11 00 – – – – Skinka och delar därav 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 12 19 00 – – – – Bog och delar därav 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 12 90 00 – – – Annat 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 19 11 00 – – – – Framändar och delar därav 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 19 13 00 – – – – Rygg och delar därav, med ben 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 19 15 00 – – – – Sida (randig) och delar därav 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – – – Annat 

0203 19 55 00 – – – – – Benfritt 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 19 59 00 – – – – – Annat 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt)

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/189



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0203 19 90 00 – – – Annat 12 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

– Fryst 

0203 21 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 21 10 00 – – – Av tamsvin 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 21 90 00 – – – Annat 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 22 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

0203 22 11 00 – – – – Skinka och delar därav 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 22 19 00 – – – – Bog och delar därav 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 22 90 00 – – – Annat 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 29 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 29 11 00 – – – – Framändar och delar därav 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 29 13 00 – – – – Rygg och delar därav, med ben 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 29 15 00 – – – – Sida (randig) och delar därav 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – – – Annat
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0203 29 55 00 – – – – – Benfritt 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 29 59 00 – – – – – Annat 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) + Till
läggskvot för svin
kött (10 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 29 90 00 – – – Annat 10 Tullkvot_Svinkött 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst 

0204 10 00 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda 10 3 

– Annat kött av får, färskt eller kylt 

0204 21 00 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 10 5 

0204 22 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 22 10 00 – – – Korta framkvartsparter 10 3 

0204 22 30 00 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 10 5 

0204 22 50 00 – – – ”Culotte” 10 5 

0204 22 90 00 – – – Annat 10 20 % sänkning under 
5 år 

0204 23 00 00 – – Benfritt kött 10 3 

0204 30 00 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta 10 3 

– Annat kött av får, fryst 

0204 41 00 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 10 3 

0204 42 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 42 10 00 – – – Korta framkvartsparter 10 3 

0204 42 30 00 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 10 5 

0204 42 50 00 – – – ”Culotte” 10 5 

0204 42 90 00 – – – Annat 10 7 

0204 43 – – Benfritt kött 

0204 43 10 00 – – – Av lamm 10 3 

0204 43 90 00 – – – Annat 10 7
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0204 50 – Kött av get 

– – Färskt eller kylt 

0204 50 11 00 – – – Hela eller halva slaktkroppar 10 5 

0204 50 13 00 – – – Korta framkvartsparter 10 5 

0204 50 15 00 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 10 5 

0204 50 19 00 – – – ”Culotte” 10 5 

– – – Annat 

0204 50 31 00 – – – – Styckningsdelar med ben 10 5 

0204 50 39 00 – – – – Benfria styckningsdelar 10 5 

– – Fryst 

0204 50 51 00 – – – Hela eller halva slaktkroppar 10 5 

0204 50 53 00 – – – Korta framkvartsparter 10 5 

0204 50 55 00 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 10 5 

0204 50 59 00 – – – ”Culotte” 10 5 

– – – Annat 

0204 50 71 00 – – – – Styckningsdelar med ben 10 5 

0204 50 79 00 – – – – Benfria styckningsdelar 10 5 

0205 00 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst 

0205 00 20 00 – Färskt eller kylt 12 5 

0205 00 80 00 – Fryst 12 5 

0206 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, 
get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta 

0206 10 – Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda 

0206 10 10 00 – – För framställning av farmaceutiska produkter 15 7 

– – Andra 

0206 10 91 00 – – – Lever 15 7 

0206 10 95 00 – – – Njurtapp och mellangärde 15 20 % sänkning under 
5 år 

0206 10 99 00 – – – Andra 15 20 % sänkning under 
5 år 

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta
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0206 21 00 00 – – Tunga 12 7 

0206 22 00 00 – – Lever 15 7 

0206 29 – – Andra 

0206 29 10 00 – – – För framställning av farmaceutiska produkter 12 7 

– – – Andra 

0206 29 91 00 – – – – Njurtapp och mellangärde 12 20 % sänkning under 
5 år 

0206 29 99 00 – – – – Andra 12 20 % sänkning under 
5 år 

0206 30 00 00 – Av svin, färska eller kylda 15 7 

– Av svin, frysta 

0206 41 00 00 – – Lever 10 50 % sänkning under 
7 år 

0206 49 – – Andra 

0206 49 20 00 – – – Av tamsvin 10 50 % sänkning under 
7 år 

0206 49 80 00 – – – Andra 10 7 

0206 80 – Andra slag, färska eller kylda 

0206 80 10 00 – – För framställning av farmaceutiska produkter 15 7 

– – Andra 

0206 80 91 00 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 15 20 % sänkning under 
5 år 

0206 80 99 00 – – – Av får och get 15 20 % sänkning under 
5 år 

0206 90 – Andra slag, frysta 

0206 90 10 00 – – För framställning av farmaceutiska produkter 15 7 

– – Andra 

0206 90 91 00 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 15 7 

0206 90 99 00 – – – Av får och get 15 7 

0207 Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, 
färska, kylda eller frysta 

– Av höns av arten Gallus domesticus 

0207 11 – – Ostyckat, färskt eller kylt
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0207 11 10 00 – – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kal
lade 83 %-kycklingar) 

15 7 

0207 11 30 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar) 

15 7 

0207 11 90 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), 
eller i annan form 

15 7 

0207 12 – – Ostyckat, fryst 

0207 12 10 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar) 

12 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

+ Tilläggskvot för 
fjäderfäkött (10 000 

t uttryckt i nettovikt) 

0207 12 90 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), 
eller i annan form 

12 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

+ Tilläggskvot för 
fjäderfäkött (10 000 

t uttryckt i nettovikt) 

0207 13 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

0207 13 10 00 – – – – Benfria 12 7 

– – – – Med ben 

0207 13 20 00 – – – – – Halvor och kvarter 12 7 

0207 13 30 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 12 7 

0207 13 40 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

12 7 

0207 13 50 00 – – – – – Bröst och delar därav 12 7 

0207 13 60 00 – – – – – Klubbor och delar därav 12 7 

0207 13 70 00 – – – – – Andra slag 12 7 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 13 91 00 – – – – Lever 12 7 

0207 13 99 00 – – – – Andra slag 12 7 

0207 14 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar
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0207 14 10 00 – – – – Benfria 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 14 20 00 – – – – – Halvor och kvarter 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 30 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 40 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 50 00 – – – – – Bröst och delar därav 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 60 00 – – – – – Klubbor och delar därav 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 70 00 – – – – – Andra slag 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 14 91 00 – – – – Lever 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 14 99 00 – – – – Andra slag 10 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– Av kalkon 

0207 24 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

0207 24 10 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner) 

15 7 

0207 24 90 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller 
i annan form 

15 7 

0207 25 – – Ostyckat, fryst
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0207 25 10 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner) 

5 7 

0207 25 90 00 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller 
i annan form 

5 7 

0207 26 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

0207 26 10 00 – – – – Benfria 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 26 20 00 – – – – – Halvor och kvarter 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 26 30 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 26 40 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 26 50 00 – – – – – Bröst och delar därav 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 26 60 00 – – – – – – Underlår och delar därav 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 26 70 00 – – – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 26 80 00 – – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 26 91 00 – – – – Lever 15 7 

0207 26 99 00 – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0207 27 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar 

0207 27 10 00 – – – – Benfria 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 27 20 00 – – – – – Halvor och kvarter 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 30 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 40 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 50 00 – – – – – Bröst och delar därav 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 27 60 00 – – – – – – Underlår och delar därav 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 70 00 – – – – – – Andra slag 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 80 00 – – – – – Andra slag 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 27 91 00 – – – – Lever 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 27 99 00 – – – – Andra slag 5 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– Av ankor, gäss och pärlhöns
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0207 32 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

– – – Av ankor 

0207 32 11 00 – – – – Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, 
med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor) 

15 7 

0207 32 15 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor) 

15 7 

0207 32 19 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i 
annan form 

15 7 

– – – Av gäss 

0207 32 51 00 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 %-gäss) 

15 7 

0207 32 59 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan 
form 

15 7 

0207 32 90 00 – – – Av pärlhöns 15 7 

0207 33 – – Ostyckat, fryst 

– – – Av ankor 

0207 33 11 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor) 

12 7 

0207 33 19 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i 
annan form 

12 7 

– – – Av gäss 

0207 33 51 00 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 %-gäss) 

12 7 

0207 33 59 00 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan 
form 

12 7 

0207 33 90 00 – – – Av pärlhöns 12 7 

0207 34 – – Fet gås- eller anklever, färska eller kylda 

0207 34 10 00 – – – Av gäss 12 7 

0207 34 90 00 – – – Av ankor 12 7
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0207 35 – – Andra slag, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 35 11 00 – – – – – Av gäss 15 7 

0207 35 15 00 – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 7 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 35 21 00 – – – – – – Av ankor 15 7 

0207 35 23 00 – – – – – – Av gäss 15 7 

0207 35 25 00 – – – – – – Av pärlhöns 15 7 

0207 35 31 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 35 41 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 35 51 00 – – – – – – Av gäss 15 7 

0207 35 53 00 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 7 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 35 61 00 – – – – – – Av gäss 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 35 63 00 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 35 71 00 – – – – – Gås- och ankpaletat 15 7 

0207 35 79 00 – – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 35 91 00 – – – – Lever, med undantag av fet gås- eller anklever 15 7
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0207 35 99 00 – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 36 – – Andra slag, frysta 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 36 11 00 – – – – – Av gäss 15 7 

0207 36 15 00 – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 7 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 36 21 00 – – – – – – Av ankor 15 7 

0207 36 23 00 – – – – – – Av gäss 15 7 

0207 36 25 00 – – – – – – Av pärlhöns 15 7 

0207 36 31 00 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 36 41 00 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 36 51 00 – – – – – – Av gäss 15 7 

0207 36 53 00 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 7 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 36 61 00 – – – – – – Av gäss 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 36 63 00 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 36 71 00 – – – – – Gås- och ankpaletat 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0207 36 79 00 – – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Lever 

0207 36 81 00 – – – – – Fet gåslever 15 7 

0207 36 85 00 – – – – – Fet anklever 15 7 

0207 36 89 00 – – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0207 36 90 00 – – – – Andra slag 15 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0208 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller 
frysta 

0208 10 – Av kanin eller hare 

– – Av tamkanin 

0208 10 11 00 – – – Färskt eller kylt 10 5 

0208 10 19 00 – – – Fryst 10 5 

0208 10 90 00 – – Annat 10 20 % sänkning under 
5 år 

0208 30 00 00 – Av primater 10 7 

0208 40 – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia) 

0208 40 10 00 – – Valkött 10 3 

0208 40 90 00 – – Annat 10 3 

0208 50 00 00 – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 10 3 

0208 90 – Andra slag 

0208 90 10 00 – – Av tama duvor 10 3 

– – Av vilt, med undantag av kanin eller hare 

0208 90 20 00 – – – Av vaktel 10 3 

0208 90 40 00 – – – Annat 10 3 

0208 90 55 00 – – Sälkött 10 3
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0208 90 60 00 – – Av ren 10 7 

0208 90 70 00 – – Grodlår 10 7 

0208 90 95 00 – – Annat 10 7 

0209 00 Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte 
utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, 
saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

– Underhudsfett av svin 

0209 00 11 00 – – Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake 15 50 % sänkning under 
7 år 

0209 00 19 00 – – Torkat eller rökt 15 20 % sänkning under 
5 år 

0209 00 30 00 – Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 
0209 00 19 

15 50 % sänkning under 
7 år 

0209 00 90 00 – Fjäderfäfett 15 20 % sänkning under 
5 år 

0210 Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade 
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter 

– Kött av svin 

0210 11 – – Skinka och bog, samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 11 11 00 – – – – – Skinka och delar därav 20 7 

0210 11 19 00 – – – – – Bog och delar därav 20 7 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 11 31 00 – – – – – Skinka och delar därav 20 7 

0210 11 39 00 – – – – – Bog och delar därav 20 7 

0210 11 90 00 – – – Annat 20 7 

0210 12 – – Sida (randig) och delar därav 

– – – Av tamsvin 

0210 12 11 00 – – – – Saltat eller i saltlake 10 7 

0210 12 19 00 – – – – Torkat eller rökt 10 7 

0210 12 90 00 – – – Annan 10 20 % sänkning under 
5 år
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0210 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 19 10 00 – – – – – Baconsidor och ”spencers” 10 7 

0210 19 20 00 – – – – – Trekvartssida och mittbit 10 7 

0210 19 30 00 – – – – – Framändar och delar därav 10 7 

0210 19 40 00 – – – – – Rygg och delar därav 10 7 

0210 19 50 00 – – – – – Annat 10 50 % sänkning under 
7 år 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 19 60 00 – – – – – Framändar och delar därav 10 7 

0210 19 70 00 – – – – – Rygg och delar därav 10 7 

– – – – – Annat 

0210 19 81 00 – – – – – – Benfritt 10 7 

0210 19 89 00 – – – – – – Annat 10 50 % sänkning under 
7 år 

0210 19 90 00 – – – Annat 10 50 % sänkning under 
7 år 

0210 20 – Kött av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 20 10 00 – – Med ben 15 7 

0210 20 90 00 – – Benfritt 15 7 

– Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbipro
dukter av kött 

0210 91 00 00 – – Av primater 20 7 

0210 92 00 00 – – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ce
tacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen 
Sirenia) 

20 7 

0210 93 00 00 – – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 20 7 

0210 99 – – Annat 

– – – Kött 

0210 99 10 00 – – – – Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat 20 7 

– – – – Kött av får eller get
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0210 99 21 00 – – – – – Med ben 20 7 

0210 99 29 00 – – – – – Benfritt 20 7 

0210 99 31 00 – – – – Av ren 20 7 

0210 99 39 00 – – – – Annat 20 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Av tamsvin 

0210 99 41 00 – – – – – Lever 20 7 

0210 99 49 00 – – – – – Andra 20 20 % sänkning under 
5 år 

– – – – Av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 99 51 00 – – – – – Njurtapp och mellangärde 20 7 

0210 99 59 00 – – – – – Andra 20 20 % sänkning under 
5 år 

0210 99 60 00 – – – – Av får och get 20 7 

– – – – Andra 

– – – – – Fjäderfälever 

0210 99 71 00 – – – – – – Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake 20 7 

0210 99 79 00 – – – – – – Annan 20 20 % sänkning under 
5 år 

0210 99 80 00 – – – – – Andra 20 50 % sänkning under 
7 år 

0210 99 90 00 – – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött 20 50 % sänkning under 
7 år 

03 KAPITEL 3 – FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH AN
DRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

0301 Levande fisk 

0301 10 – Akvariefisk 

0301 10 10 00 – – Sötvattenfisk 10 0 

0301 10 90 00 – – Saltvattenfisk 5 5 

– Annan levande fisk 

0301 91 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster)
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0301 91 10 00 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

10 7 

0301 91 90 00 – – – Annan 10 7 

0301 92 00 00 – – Ål (Anguilla spp.) 10 5 

0301 93 00 00 – – Karp 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 94 00 00 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 10 3 

0301 95 00 00 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 10 3 

0301 99 – – Annan 

– – – Sötvattenfisk 

0301 99 11 00 – – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodu
rus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

10 5 

0301 99 19 – – – – Annan 

– – – – – Av ordningen Acipenseriformes 

0301 99 19 11 – – – – – – Ungfisk med en vikt av högst 100 g 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 99 19 12 – – – – – – Rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii) 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 99 19 13 – – – – – – stjärnstör (Acipenser stellatus) 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 99 19 14 – – – – – – vit stör(Huso huso) 10 5 

0301 99 19 19 – – – – – – Andra 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 99 19 30 – – – – – Gös (Stizostedion spp.) 10 5 

0301 99 19 90 – – – – – Andra 10 5 

0301 99 80 – – – Saltvattenfisk 

0301 99 80 10 – – – – Piggvar (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 10 20 % sänkning under 
10 år 

0301 99 80 90 – – – – Andra 10 7 

0302 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat 
fiskkött enligt nr 0304
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– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke 

0302 11 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0302 11 10 00 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

0 0 

0302 11 20 00 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, ren
sad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, 
utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

0 0 

0302 11 80 00 – – – Annan 0 0 

0302 12 00 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

0 0 

0302 19 00 00 – – Annan 0 0 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom 
och mjölke 

0302 21 – – Liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 
och hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus ste
nolepis) 

0302 21 10 00 – – – Liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 

0302 21 30 00 – – – Atlanthälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 

0302 21 90 00 – – – Stillahavshälleflundra (Hippoglossus stenolepis) 0 0 

0302 22 00 00 – – Rödspätta (Pleuronectes platessa) 0 0 

0302 23 00 00 – – Tunga (Solea spp.) 0 0 

0302 29 – – Annan 

0302 29 10 00 – – – Glasvar (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0302 29 90 – – – Annan 

0302 29 90 10 – – – – Piggvar (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0 

0302 29 90 90 – – – – Andra 0 0 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0302 31 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)
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0302 31 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 31 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 32 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

0302 32 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 32 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 33 – – Bonit 

0302 33 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 33 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 34 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

0302 34 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 34 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 35 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

0302 35 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 35 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 36 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0302 36 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 36 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 39 – – Annan 

0302 39 10 00 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 0 0 

0302 39 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 40 00 00 – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0 0 

0302 50 – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med 
undantag av lever, rom och mjölke
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0302 50 10 00 – – Av arten Gadus morhua 0 0 

0302 50 90 00 – – Annan 0 0 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0302 61 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller 
(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0302 61 10 00 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 0 0 

0302 61 30 00 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 0 0 

0302 61 80 00 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 5 20 % sänkning under 
10 år 

0302 62 00 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

0302 63 00 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 0 0 

0302 64 00 00 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber ja
ponicus) 

0 0 

0302 65 – – Haj 

0302 65 20 00 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 10 7 

0302 65 50 00 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 0 0 

0302 65 90 00 – – – Annan 0 0 

0302 66 00 00 – – Ål (Anguilla spp.) 0 0 

0302 67 00 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 0 0 

0302 68 00 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0 0 

0302 69 – – Andra slag 

– – – Sötvattenfisk 

0302 69 11 00 – – – – Karp 10 20 % sänkning under 
10 år 

0302 69 19 – – – – Annan 

– – – – – Av ordningen Acipenseriformes 

0302 69 19 11 – – – – – – Rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 

0302 69 19 12 – – – – – – Stjärnstör (Acipenser stellatus) 0 0
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0302 69 19 13 – – – – – – Vit stör (Huso huso) 0 0 

0302 69 19 19 – – – – – – Andra 0 0 

0302 69 19 30 – – – – – Gös (Stizostedion spp.) 0 0 

0302 69 19 90 – – – – – Andra 0 0 

– – – Saltvattenfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i 
nr 0302 33 

0302 69 21 00 – – – – – För industriell framställning av produkter enligt 
nr 1604 

0 0 

0302 69 25 00 – – – – – Annan 0 0 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.) 

0302 69 31 00 – – – – – Av arten Sebastes marinus 0 0 

0302 69 33 00 – – – – – Annan 0 0 

0302 69 35 00 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 0 0 

0302 69 41 00 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 0 0 

0302 69 45 00 – – – – Långa (Molva spp.) 0 0 

0302 69 51 00 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pol
lachius Pollachius) 

0 0 

0302 69 55 00 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 7 

0302 69 61 00 – – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.) 0 0 

– – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Kummel av släktet Merluccius 

0302 69 66 00 – – – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel 
(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

0 0 

0302 69 67 00 – – – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 0 0 

0302 69 68 00 – – – – – – Annan 0 0 

0302 69 69 00 – – – – – Kummel av släktet Urophycis 0 0 

0302 69 75 00 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 0 0 

0302 69 81 00 – – – – Marulk (Lophius spp.) 0 0
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0302 69 85 00 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou) 0 0 

0302 69 86 00 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 0 0 

0302 69 91 00 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 0 0 

0302 69 92 00 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 0 0 

0302 69 94 00 – – – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax) 0 0 

0302 69 95 00 – – – – Guldbraxen (Sparus aurata) 0 0 

0302 69 99 00 – – – – Annan fisk 0 0 

0302 70 00 00 – Lever, rom och mjölke 0 0 

0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt 
nr 0304 

– Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0303 11 00 00 – – Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) 0 0 

0303 19 00 00 – – Annan 0 0 

– Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 21 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 21 10 00 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

5 20 % sänkning under 
10 år 

0303 21 20 00 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, ren
sad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, 
utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

2 20 % sänkning under 
10 år 

0303 21 80 00 – – – Annan 2 7 

0303 22 00 00 – – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0 0 

0303 29 00 00 – – Annan 0 0
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– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom 
och mjölke 

0303 31 – – Liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 
och hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus ste
nolepis) 

0303 31 10 00 – – – Liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 

0303 31 30 00 – – – Atlanthälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 

0303 31 90 00 – – – Stillahavshälleflundra (Hippoglossus stenolepis) 0 0 

0303 32 00 00 – – Rödspätta (Pleuronectus platessa) 0 0 

0303 33 00 00 – – Tunga (Solea spp.) 0 0 

0303 39 – – Annan 

0303 39 10 00 – – – Skrubba (Platichthys flesus) 0 0 

0303 39 30 00 – – – Fisk av släktet Rhombosolea 5 3 

0303 39 70 – – – Annan 

0303 39 70 10 – – – – Piggvar (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0 

0303 39 70 90 – – – – Andra 0 0 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0303 41 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 41 11 00 – – – – Hel 0 0 

0303 41 13 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 41 19 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 41 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 42 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

– – – – Hel 

0303 42 12 00 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 0 0
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0303 42 18 00 – – – – – Annan 0 0 

– – – – Rensad, utan gälar 

0303 42 32 00 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 0 0 

0303 42 38 00 – – – – – Annan 0 0 

– – – – Annan (t.ex. utan huvud) 

0303 42 52 00 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 0 0 

0303 42 58 00 – – – – – Annan 0 0 

0303 42 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 43 – – Bonit 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 43 11 00 – – – – Hel 0 0 

0303 43 13 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 43 19 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 43 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 44 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 44 11 00 – – – – Hel 0 0 

0303 44 13 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 44 19 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 44 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 45 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 45 11 00 – – – – Hel 0 0 

0303 45 13 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 45 19 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 45 90 00 – – – Annan 0 0
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0303 46 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 46 11 00 – – – – Hel 0 0 

0303 46 13 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 46 19 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 46 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 49 – – Annan 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 49 31 00 – – – – Hel 0 0 

0303 49 33 00 – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 49 39 00 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 49 80 00 – – – Annan 0 0 

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0303 51 00 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0303 52 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0303 52 10 00 – – – Av arten Gadus morhua 0 0 

0303 52 30 00 – – – Av arten Gadus ogac 0 0 

0303 52 90 00 – – – Av arten Gadus macrocephalus 0 0 

– Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus 
spp.), med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 61 00 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 0 0 

0303 62 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 

0303 62 00 10 – – – Chilensk havsaborre, patagonisk tandnoting, merluza 
negra (Dissostichus eleginoides) 

0 0 

0303 62 00 20 – – – Antartisk tandnoting (Dissostichus mawsoni) 0 0 

0303 62 00 90 – – – Andra 0 0 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 71 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller 
(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0303 71 10 00 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 0 0
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0303 71 30 00 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 0 0 

0303 71 80 00 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 5 0 

0303 72 00 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

0303 73 00 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 0 0 

0303 74 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber ja
ponicus) 

0303 74 30 – – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 

0303 74 30 10 – – – – – Av arten Scomber scombrus 0 0 

0303 74 30 90 – – – – – Av arten Scomber japonicus 2 7 

0303 74 90 00 – – – Av arten Scomber australasicus 2 7 

0303 75 – – Haj 

0303 75 20 00 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 2 3 

0303 75 50 00 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 0 0 

0303 75 90 00 – – – Annan 0 0 

0303 76 00 00 – – Ål (Anguilla spp.) 0 0 

0303 77 00 00 – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 0 0 

0303 78 – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – Kummel av släktet Merluccius 

0303 78 11 00 – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel 
(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

0 0 

0303 78 12 00 – – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 0 0 

0303 78 13 00 – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 0 0 

0303 78 19 00 – – – – Annan 0 0 

0303 78 90 00 – – – Kummel av släktet Urophycis 0 0 

0303 79 – – Andra slag 

– – – Sötvattenfisk 

0303 79 11 00 – – – – Karp 2 20 % sänkning under 
10 år 

0303 79 19 – – – – Annan 

– – – – – Av ordningen Acipenseriformes
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0303 79 19 11 – – – – – – Rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 

0303 79 19 12 – – – – – – Stjärnstör (Acipenser stellatus) 0 0 

0303 79 19 13 – – – – – – Vit stör (Huso huso) 0 0 

0303 79 19 19 – – – – – – Andra 0 0 

0303 79 19 30 – – – – – Gös (Stizostedion spp.) 0 0 

0303 79 19 90 – – – – – Andra 0 0 

– – – Saltvattenfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i 
nr 0303 43 

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt 
nr 1604 

0303 79 21 00 – – – – – – Hel 0 0 

0303 79 23 00 – – – – – – Rensad, utan gälar 0 0 

0303 79 29 00 – – – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 0 0 

0303 79 31 00 – – – – – Annan 0 0 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.) 

0303 79 35 00 – – – – – Av arten Sebastes marinus 2 7 

0303 79 37 00 – – – – – Annan 2 7 

0303 79 41 00 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 0 0 

0303 79 45 00 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 0 0 

0303 79 51 00 – – – – Långa (Molva spp.) 0 0 

0303 79 55 00 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pol
lachius Pollachius) 

0 0 

0303 79 58 00 – – – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor 0 0 

0303 79 65 00 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 2 7 

0303 79 71 00 – – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.) 0 0 

0303 79 75 00 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 0 0 

0303 79 81 00 – – – – Marulk (Lophius spp.) 0 0 

0303 79 83 00 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou) 0 0 

0303 79 85 00 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 0 0
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0303 79 91 00 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 5 7 

0303 79 92 00 – – – – Hoki (Macruronus novaezelandiae) 0 0 

0303 79 93 00 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 2 5 

0303 79 94 00 – – – – Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus no
vaezelandiae 

2 3 

0303 79 98 00 – – – – Annan 

0303 79 98 10 – – – – – Lodda (Mallotus villosus) 0 0 

0303 79 98 90 – – – – – Andra 2 0 

0303 80 – Lever, rom och mjölke 

0303 80 10 00 – – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonuklein
syra eller protaminsulfat 

0 0 

0303 80 90 00 – – Annan 0 0 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, 
kylda eller frysta 

– Färska eller kylda 

0304 11 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 

0304 11 10 00 – – – Filéer 0 0 

0304 11 90 00 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 0 0 

0304 12 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 

0304 12 10 00 – – – Filéer 0 0 

0304 12 90 00 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 0 0 

0304 19 – – Andra 

– – – Filéer 

– – – – Av sötvattenfisk 

0304 19 13 00 – – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho) 

0 0 

– – – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus 
gilae) 

0304 19 15 00 – – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g 
per styck 

0 0
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0304 19 17 00 – – – – – – Annan 0 0 

0304 19 19 – – – – – Av annan sötvattenfisk 

0304 19 19 10 – – – – – Av ordningen Acipenseriformes 5 5 

0304 19 19 20 – – – – – Av gös (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 19 19 90 – – – – – Andra 5 5 

– – – – Annan 

0304 19 31 00 – – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) och fisk av arten Boreogadus saida 

0 0 

0304 19 33 00 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 0 0 

0304 19 35 00 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 0 0 

0304 19 39 00 – – – – – Annan 0 0 

– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 

0304 19 91 – – – – Av sötvattenfisk 

0304 19 91 10 – – – – – Av ordningen Acipenseriformes 5 5 

0304 19 91 20 – – – – – Av gös (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 19 91 90 – – – – – Andra 5 5 

– – – – Annat 

0304 19 97 00 – – – – – Lappar av sill och strömming 0 0 

0304 19 99 00 – – – – – Annat 0 0 

– Frysta filéer 

0304 21 00 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 0 0 

0304 22 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 

0304 22 00 10 – – – Av Dissostichus eleginoides [Chilensk havsaborre, patago
nisk tandnoting, merluza negra] 

0 0 

0304 22 00 20 – – – Av Dissostichus mawsoni [Antartisk tandnoting] 0 0 

0304 22 00 90 – – – Andra 0 0 

0304 29 – – Andra 

– – – Av sötvattenfisk 

0304 29 13 00 – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus 
rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho 
hucho) 

0 0
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– – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae) 

0304 29 15 00 – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g 
per styck 

5 7 

0304 29 17 00 – – – – – Annan 5 7 

0304 29 19 – – – – Av annan sötvattenfisk 

0304 29 19 10 – – – – – Av ordningen Acipenseriformes 5 5 

0304 29 19 20 – – – – – Av gös (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 29 19 90 – – – – – Andra 5 5 

– – – Andra 

– – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) 
och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 29 21 00 – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 0 0 

0304 29 29 00 – – – – – Annan 0 0 

0304 29 31 00 – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 0 0 

0304 29 33 00 – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

– – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 

0304 29 35 00 – – – – – Av arten Sebastes marinus 0 0 

0304 29 39 00 – – – – – Annan 5 7 

0304 29 41 00 – – – – Av vitling (Merlangius merlangus) 0 0 

0304 29 43 00 – – – – Av långa (Molva spp.) 0 0 

0304 29 45 00 – – – – Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Eut
hynnus 

0 0 

– – – – Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor 

0304 29 51 00 – – – – – Av makrill av arten Scomber australasicus 5 3 

0304 29 53 – – – – – Annan 

0304 29 53 10 – – – – – – Av arten Scomber scombrus 0 0 

0304 29 53 90 – – – – – – Andra 5 3 

– – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Av kummel av släktet Merluccius
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0304 29 55 00 – – – – – – Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavs
kummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

0 0 

0304 29 56 00 – – – – – – Av argentinsk kummel 
(Merluccius hubbsi) 

0 0 

0304 29 58 00 – – – – – – Annan 0 0 

0304 29 59 00 – – – – – Av kummel av släktet Urophycis 0 0 

– – – – Av haj 

0304 29 61 00 – – – – – Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhi
nus spp.) 

0 0 

0304 29 69 00 – – – – – Av annan haj 0 0 

0304 29 71 00 – – – – Av rödspätta (Pleuronectus platessa) 0 0 

0304 29 73 00 – – – – Av skrubbskädda (Platichthys flesus) 0 0 

0304 29 75 00 – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0304 29 79 00 – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0304 29 83 00 – – – – Av marulk (Lophius spp.) 0 0 

0304 29 85 00 – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 0 0 

0304 29 91 00 – – – – Av hoki (Macruronus novaezelandiae) 0 0 

0304 29 99 00 – – – – Annan 0 0 

– Andra slag 

0304 91 00 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 0 0 

0304 92 00 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0 0 

0304 99 – – Andra 

0304 99 10 00 – – – Surimi 0 0 

– – – Annan 

0304 99 21 00 – – – – Av sötvattenfisk 0 0 

– – – – Annan 

0304 99 23 00 – – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0304 99 29 00 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 0 0 

– – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 99 31 00 – – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 0 0
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0304 99 33 00 – – – – – – Av torsk av arten Gadus morhua 0 0 

0304 99 39 00 – – – – – – Annan 0 0 

0304 99 41 00 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 0 0 

0304 99 45 00 – – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

0304 99 51 00 – – – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 0 0 

0304 99 55 00 – – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0304 99 61 00 – – – – – Av havsbraxen (Brama spp.) 5 3 

0304 99 65 00 – – – – – Av marulk (Lophius spp.) 0 0 

0304 99 71 00 – – – – – Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus pou
tassou) 

0 0 

0304 99 75 00 – – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 0 0 

0304 99 99 00 – – – – – Annan 0 0 

0305 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; 
mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 

0305 10 00 00 – Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 0 0 

0305 20 00 00 – Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i 
saltlake 

0 0 

0305 30 – Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta 

– – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
och av fisk av arten Boreogadus saida 

0305 30 11 00 – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 10 3 

0305 30 19 00 – – – Annan 10 3 

0305 30 30 00 – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade 
eller i saltlake 

10 50 % sänkning under 
5 år 

0305 30 50 00 – – Av liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides), 
saltade eller i saltlake 

10 20 % sänkning under 
10 år 

0305 30 90 – – Annan 

0305 30 90 10 – – – Av fisk från ordningen Acipenseriformes 10 7 

0305 30 90 90 – – – Andra 10 60 % sänkning under 
5 år 

– Rökt fisk, inbegripet filéer
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0305 41 00 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

5 50 % sänkning under 
5 år 

0305 42 00 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 5 

0305 49 – – Annan 

0305 49 10 00 – – – Liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 8 5 

0305 49 20 00 – – – Atlanthälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 8 5 

0305 49 30 00 – – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

5 5 

0305 49 45 00 – – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

8 7 

0305 49 50 00 – – – Ål (Anguilla spp.) 8 7 

0305 49 80 – – – Annan 

0305 49 80 10 – – – – Fisk av ordningen Acipenseriformes 10 7 

0305 49 80 90 – – – – Andra 10 7 

– Torkad fisk, även saltad, men inte rökt 

0305 51 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0305 51 10 00 – – – Torkad, inte saltad 0 0 

0305 51 90 00 – – – Torkad och saltad 0 0 

0305 59 – – Annan 

– – – Fisk av arten Boreogadus saida 

0305 59 11 00 – – – – Torkad, inte saltad 10 5 

0305 59 19 00 – – – – Torkad och saltad 10 5 

0305 59 30 00 – – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 

0305 59 50 00 – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0305 59 70 00 – – – Atlanthälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 10 5 

0305 59 80 – – – Annan 

0305 59 80 10 – – – – Fisk av ordningen Acipenseriformes 10 7 

0305 59 80 90 – – – – Andra 10 5 

– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/221



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0305 61 00 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 7,5 20 % sänkning under 
10 år 

0305 62 00 00 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 3 

0305 63 00 00 – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0305 69 – – Annan 

0305 69 10 00 – – – Fisk av arten Boreogadus saida 0 0 

0305 69 30 00 – – – Atlanthälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 10 3 

0305 69 50 00 – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), 
atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

5 5 

0305 69 80 – – – Annan 

0305 69 80 10 – – – – Fisk av ordningen Acipenseriformes 10 5 

0305 69 80 90 – – – – Andra 10 5 

0306 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torka
de, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller 
kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i salt
lake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

– Frysta 

0306 11 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 

0306 11 10 00 – – – Kräftstjärtar 0 0 

0306 11 90 00 – – – Annan 0 0 

0306 12 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 12 10 00 – – – Hel 0 0 

0306 12 90 00 – – – Annan 0 0 

0306 13 – – Räkor 

0306 13 10 00 – – – Av familjen Pandalidae 0 0 

0306 13 30 00 – – – Räkor av släktet Crangon 0 0 

0306 13 40 00 – – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris 0 0 

0306 13 50 00 – – – Räkor av släktet Penaeus 0 0 

0306 13 80 00 – – – Andra 0 0
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0306 14 – – Krabbor 

0306 14 10 00 – – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus 
och Chionoecetes spp. 

0 0 

0306 14 30 00 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 0 0 

0306 14 90 00 – – – Andra 0 0 

0306 19 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel 

0306 19 10 00 – – – Sötvattenkräftor 0 0 

0306 19 30 00 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 0 0 

0306 19 90 00 – – – Andra 10 60 % sänkning under 
5 år 

– Inte frysta 

0306 21 00 00 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 0 0 

0306 22 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 22 10 00 – – – Levande 0 0 

– – – Annan 

0306 22 91 00 – – – – Hel 0 0 

0306 22 99 00 – – – – Annan 0 0 

0306 23 – – Räkor 

0306 23 10 00 – – – Av familjen Pandalidae 0 0 

– – – Räkor av släktet Crangon 

0306 23 31 00 – – – – Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten 0 0 

0306 23 39 00 – – – – Andra 0 0 

0306 23 90 00 – – – Andra 0 0 

0306 24 – – Krabbor 

0306 24 30 00 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 0 0 

0306 24 80 00 – – – Andra 0 0 

0306 29 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel 

0306 29 10 00 – – – Sötvattenkräftor 0 0 

0306 29 30 00 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 0 0
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0306 29 90 00 – – – Andra 0 0 

0307 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 
saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräft
djur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, sal
tade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa 
vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0307 10 – Ostron 

0307 10 10 00 – – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer 
än 40 g styck, skalet inräknat 

0 0 

0307 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten 

0307 21 00 00 – – Levande, färska eller kylda 0 0 

0307 29 – – Andra 

0307 29 10 00 – – – Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta 0 0 

0307 29 90 00 – – – Andra 0 0 

– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.) 

0307 31 – – Levande, färska eller kylda 

0307 31 10 00 – – – Mytilus spp. 5 20 % sänkning under 
10 år 

0307 31 90 00 – – – Perna spp. 5 3 

0307 39 – – Andra 

0307 39 10 00 – – – Mytilus spp. 5 50 % sänkning under 
5 år 

0307 39 90 00 – – – Perna spp. 5 5 

– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt 
Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 – – Levande, färsk eller kyld 

0307 41 10 00 – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

0 0 

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Noto
todarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 91 00 – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp. 0 0 

0307 41 99 00 – – – – Annan 0 0
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0307 49 – – Annan 

– – – Fryst 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

– – – – – Av släktet Sepiola 

0307 49 01 00 – – – – – – Dvärgsepia (Sepiola rondeleti) 5 0 

0307 49 11 00 – – – – – – Annan 5 3 

0307 49 18 00 – – – – – Annan 5 5 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

– – – – – Loligo spp. 

0307 49 31 00 – – – – – – Loligo vulgaris 2 5 

0307 49 33 00 – – – – – – Loligo pealei 2 3 

0307 49 35 00 – – – – – – Loligo patagonica 2 3 

0307 49 38 00 – – – – – – Annan 2 5 

0307 49 51 00 – – – – – Ommastrephes sagittatus 2 3 

0307 49 59 00 – – – – – Annan 2 20 % sänkning under 
10 år 

– – – Annan 

0307 49 71 00 – – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

5 3 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 49 91 00 – – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp. 5 5 

0307 49 99 00 – – – – – Annan 5 7 

– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.) 

0307 51 00 00 – – Levande, färsk eller kyld 0 0 

0307 59 – – Annan 

0307 59 10 00 – – – Fryst 0 0 

0307 59 90 00 – – – Annan 0 0 

0307 60 00 00 – Sniglar, andra än havssniglar 10 20 % sänkning under 
10 år 

– Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggrads
lösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel
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0307 91 00 00 – – Levande, färska eller kylda 0 0 

0307 99 – – Andra 

– – – Frysta 

0307 99 11 00 – – – – Illex spp. 5 7 

0307 99 13 00 – – – – Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae 5 3 

0307 99 15 00 – – – – Manet (Rhopilema spp.) 5 3 

0307 99 18 00 – – – – Andra 5 20 % sänkning under 
10 år 

0307 99 90 00 – – – Andra 5 20 % sänkning under 
10 år 

04 KAPITEL 4 – MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG 
HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR
SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON AN
NANSTANS 

0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 

0401 10 – Med en fetthalt av högst 1 viktprocent 

0401 10 10 00 – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 7 

0401 10 90 00 – – Andra slag 10 7 

0401 20 – Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 vikt
procent 

– – Högst 3 viktprocent 

0401 20 11 00 – – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 7 

0401 20 19 00 – – – Andra slag 10 7 

– – Mer än 3 viktprocent 

0401 20 91 00 – – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 7 

0401 20 99 00 – – – Andra slag 10 7 

0401 30 – Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent 

– – Högst 21 viktprocent 

0401 30 11 00 – – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 20 % sänkning under 
5 år 

0401 30 19 00 – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent
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0401 30 31 00 – – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 20 % sänkning under 
5 år 

0401 30 39 00 – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

– – Mer än 45 viktprocent 

0401 30 91 00 – – – i förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 10 7 

0401 30 99 00 – – – Andra slag 10 7 

0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel 

0402 10 – i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402 10 11 00 – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 10 19 00 – – – Andra slag 10 30 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

0402 10 91 00 – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 10 99 00 – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

– i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent 

0402 21 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent 

0402 21 11 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

– – – – Andra slag 

0402 21 17 00 – – – – – Med en fetthalt av högst 11 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 21 19 00 – – – – – Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 
27 viktprocent 

10 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent
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0402 21 91 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 21 99 00 – – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 29 – – Andra 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent 

0402 29 11 00 – – – – Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare 
med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt 
av mer än 10 viktprocent 

10 7 

– – – – Andra slag 

0402 29 15 00 – – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 29 19 00 – – – – – Andra slag 10 7 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent 

0402 29 91 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 29 99 00 – – – – Andra slag 10 7 

– Andra slag 

0402 91 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med en fetthalt av högst 8 viktprocent 

0402 91 11 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 91 19 00 – – – – Andra slag 10 7 

– – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 
viktprocent 

0402 91 31 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 91 39 00 – – – – Andra slag 10 7 

– – – Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 91 51 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 91 59 00 – – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent
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0402 91 91 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 91 99 00 – – – – Andra slag 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 99 – – Andra 

– – – Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent 

0402 99 11 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 99 19 00 – – – – Andra slag 10 7 

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 99 31 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 7 

0402 99 39 00 – – – – Andra slag 10 7 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent 

0402 99 91 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 10 20 % sänkning under 
5 år 

0402 99 99 00 – – – – Andra slag 10 7 

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, 
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller 
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

0403 10 – Yoghurt 

– – Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av 

0403 10 11 00 – – – – Högst 3 viktprocent 10 7 

0403 10 13 00 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0403 10 19 00 – – – – Mer än 6 viktprocent 10 7 

– – – Annan, med en fetthalt av 

0403 10 31 00 – – – – Högst 3 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0403 10 33 00 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 7
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0403 10 39 00 – – – – Mer än 6 viktprocent 10 7 

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 10 51 00 – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0403 10 53 00 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0403 10 59 00 – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av 

0403 10 91 00 – – – – Högst 3 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0403 10 93 00 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0403 10 99 00 – – – – Mer än 6 viktprocent 10 7 

0403 90 – Andra slag 

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – i form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av 

0403 90 11 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0403 90 13 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0403 90 19 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – – Andra, med en fetthalt av 

0403 90 31 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0403 90 33 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0403 90 39 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – Andra 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av 

0403 90 51 00 – – – – – Högst 3 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0403 90 53 00 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 7 

0403 90 59 00 – – – – – Mer än 6 viktprocent 10 7 

– – – – Andra, med en fetthalt av
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0403 90 61 00 – – – – – Högst 3 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0403 90 63 00 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 7 

0403 90 69 00 – – – – – Mer än 6 viktprocent 10 7 

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 90 71 00 – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0403 90 73 00 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0403 90 79 00 – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – Andra, med en mjölkfetthalt av 

0403 90 91 00 – – – – Högst 3 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0403 90 93 00 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0403 90 99 00 – – – – Mer än 6 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0404 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölk
beståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

0404 10 – Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt 
med socker eller annat sötningsmedel 

– – i form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 02 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 50 % sänkning under 
7 år 

0404 10 04 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0404 10 06 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 12 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 14 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7
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0404 10 16 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 26 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 28 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0404 10 32 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 34 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 36 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0404 10 38 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – Annan 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 48 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 52 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0404 10 54 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 56 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 58 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0404 10 62 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 72 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 74 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7 

0404 10 76 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 78 00 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 10 82 00 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 7
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0404 10 84 00 – – – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

0404 90 – Andra slag 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av 

0404 90 21 00 – – – Högst 1,5 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0404 90 23 00 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0404 90 29 00 – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

– – Andra, med en fetthalt av 

0404 90 81 00 – – – Högst 1,5 viktprocent 10 7 

0404 90 83 00 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 10 20 % sänkning under 
5 år 

0404 90 89 00 – – – Mer än 27 viktprocent 10 7 

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bred
bara smörfettsprodukter 

0405 10 – Smör 

– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent 

– – – Naturligt smör 

0405 10 11 00 – – – – i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 10 30 % sänkning under 
5 år 

0405 10 19 00 – – – – Annat 10 30 % sänkning under 
5 år 

0405 10 30 00 – – – Rekombinerat smör 10 20 % sänkning under 
5 år 

0405 10 50 00 – – – Vasslesmör 10 7 

0405 10 90 00 – – Annat 10 7 

0405 20 – Bredbara smörfettsprodukter 

0405 20 10 00 – – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 
viktprocent 

10 7 

0405 20 30 00 – – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 
viktprocent 

10 20 % sänkning under 
5 år 

0405 20 90 00 – – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 
80 viktprocent 

10 7 

0405 90 – Annat
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0405 90 10 00 – – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vatten
halt av högst 0,5 viktprocent 

10 30 % sänkning under 
5 år 

0405 90 90 00 – – Annat 10 7 

0406 Ost och ostmassa 

0406 10 – Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa 

0406 10 20 00 – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent 10 5 

0406 10 80 00 – – Annan 10 5 

0406 20 – Riven eller pulveriserad ost av alla slag 

0406 20 10 00 – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

10 3 

0406 20 90 00 – – Annan 10 5 

0406 30 – Smältost, inte riven eller pulveriserad 

0406 30 10 00 – – Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appen
zeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabzi
ger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av 
högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen 

10 7 

– – Annan 

– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en 
fetthalt beräknat på torrsubstansen av 

0406 30 31 00 – – – – Högst 48 viktprocent 10 50 % sänkning under 
5 år 

0406 30 39 00 – – – – Mer än 48 viktprocent 10 50 % sänkning under 
5 år 

0406 30 90 00 – – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent 10 50 % sänkning under 
5 år 

0406 40 – Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka fram
ställts genom använding av Penicillium roqueforti 

0406 40 10 00 – – Roquefort 10 5 

0406 40 50 00 – – Gorgonzola 10 5 

0406 40 90 00 – – Annan 10 5 

0406 90 – Annan ost 

0406 90 01 00 – – Avsedd för beredning 10 5 

– – Andra 

0406 90 13 00 – – – Emmentaler 10 5

SV L 161/234 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0406 90 15 00 – – – Gruyère, Sbrinz 10 5 

0406 90 17 00 – – – Bergkäse, Appenzeller 10 5 

0406 90 18 00 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de 
Moine 

10 5 

0406 90 19 00 – – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

10 5 

0406 90 21 00 – – – Cheddar 10 5 

0406 90 23 00 – – – Edamer 10 5 

0406 90 25 00 – – – Tilsiter 10 5 

0406 90 27 00 – – – Butterkäse 10 5 

0406 90 29 00 – – – Kashkaval 10 5 

0406 90 32 00 – – – Feta 10 5 

0406 90 35 00 – – – Kefalo-Tyri 10 5 

0406 90 37 00 – – – Finlandia 10 5 

0406 90 39 00 – – – Jarlsberg 10 5 

– – – Annan 

0406 90 50 00 – – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehål
lande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn 

10 5 

– – – – Annan 

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vat
tenhalt i den fettfria ostmassan av 

– – – – – – Högst 47 viktprocent 

0406 90 61 00 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano 10 5 

0406 90 63 00 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino 10 5 

0406 90 69 00 – – – – – – – Annan 10 5 

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent 

0406 90 73 00 – – – – – – – Provolone 10 5 

0406 90 75 00 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 10 5 

0406 90 76 00 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, 
Samsö 

10 5 

0406 90 78 00 – – – – – – – Gouda 10 5 

0406 90 79 00 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Pau
lin, Taleggio 

10 5
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0406 90 81 00 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 

10 5 

0406 90 82 00 – – – – – – – Camembert 10 5 

0406 90 84 00 – – – – – – – Brie 10 5 

0406 90 85 00 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri 10 5 

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmas
san av 

0406 90 86 00 – – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent 10 5 

0406 90 87 00 – – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent 10 5 

0406 90 88 00 – – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent 10 5 

0406 90 93 00 – – – – – – Mer än 72 viktprocent 10 5 

0406 90 99 – – – – – Annan 

0406 90 99 10 – – – – – – Ost av komjölk i förpackningar innehållande saltlake 10 5 

0406 90 99 90 – – – – – – Andra 10 5 

0407 00 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta 

– Ägg av fjäderfä 

– – För kläckning 

0407 00 11 00 – – – Av kalkoner eller gäss 0 0 

0407 00 19 00 – – – Andra 5 7 

0407 00 30 00 – – Andra slag 12 7 

0407 00 90 00 – Andra ägg 12 7 

0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller 
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, 
även försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– Äggula 

0408 11 – – Torkad 

0408 11 20 00 – – – Olämplig som livsmedel 10 7 

0408 11 80 00 – – – Annan 10 20 % sänkning under 
5 år 

0408 19 – – Annan 

0408 19 20 00 – – – Olämplig som livsmedel 10 7 

– – – Annan
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0408 19 81 00 – – – – Flytande 10 7 

0408 19 89 00 – – – – Annan, inklusive fryst 10 7 

– Andra slag 

0408 91 – – Torkade 

0408 91 20 00 – – – Olämpliga som livsmedel 10 7 

0408 91 80 00 – – – Andra 10 7 

0408 99 – – Andra 

0408 99 20 00 – – – Olämpliga som livsmedel 10 7 

0408 99 80 00 – – – Andra 10 7 

0409 00 00 00 Naturlig honung 13 7 

0410 00 00 00 Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

20 7 

05 KAPITEL 5 – PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, 
INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNAN
STANS 

0501 00 00 00 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av 
människohår 

20 7 

0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra 
djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår 

0502 10 00 00 – Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår 20 7 

0502 90 00 00 – Andra slag 20 7 

[0503] 

0504 00 00 00 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i 
bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

5 20 % sänkning under 
5 år 

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) 
samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i 
konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och 
avfall av fjädrar eller delar av fjädrar 

0505 10 – Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; 
dun 

0505 10 10 00 – – Råa 20 7 

0505 10 90 00 – – Andra 20 7 

0505 90 00 00 – Andra slag 20 7 

0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade 
(men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade 
från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter
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0506 10 00 00 – Ossein samt ben behandlade med syra 20 7 

0506 90 00 00 – Andra slag 20 20 % sänkning under 
5 år 

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, 
klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt pre
parerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa pro
dukter 

0507 10 00 00 – Elfenben; mjöl och avfall av elfenben 20 5 

0507 90 00 00 – Andra slag 20 5 

0508 00 00 00 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt prepa
rerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur 
och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obe
arbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl 
och avfall av dessa produkter 

20 5 

0510 00 00 00 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även 
torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används 
för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta 
eller tillfälligt konserverade på annat sätt 

0 0 

0511 Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; döda djur enligt kap. 1 och 3, olämpliga som 
livsmedel 

0511 10 00 00 – Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur 0 0 

– Andra slag 

0511 91 – – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kap. 3 

0511 91 10 00 – – – Fiskavfall 0 0 

0511 91 90 00 – – – Andra slag 5 0 

0511 99 – – Andra 

0511 99 10 – – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och 
skinn 

0511 99 10 10 – – – – Senor (för medicinska ändamål) 0 0 

0511 99 10 90 – – – – Andra 5 0 

– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 

0511 99 31 00 – – – – Rå 5 20 % sänkning under 
5 år 

0511 99 39 00 – – – – Annan 5 5 

0511 99 85 – – – Andra slag 

0511 99 85 10 – – – Embryon av nötkreatur 0 0 

0511 99 85 90 – – – Andra 0 0
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II AVDELNING II – VEGETABILISKA PRODUKTER 

06 KAPITEL 6 – LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE 
VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH 
SNITTGRÖNT 

0601 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under till
växt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212 

0601 10 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila 

0601 10 10 00 – – Hyacinter 5 1 

0601 10 20 00 – – Narcisser 5 1 

0601 10 30 00 – – Tulpaner 5 1 

0601 10 40 00 – – Gladiolus 5 1 

0601 10 90 00 – – Andra 5 1 

0601 20 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt 
eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter 

0601 20 10 00 – – Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter 5 1 

0601 20 30 00 – – Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner 5 1 

0601 20 90 00 – – Andra 5 1 

0602 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och 
ympkvistar; svampmycelium 

0602 10 – Icke rotade sticklingar samt ympkvistar 

0602 10 10 00 – – Av vin 5 3 

0602 10 90 00 – – Andra 5 1 

0602 20 – Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade 

0602 20 10 00 – – Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade 5 50 % sänkning under 
5 år 

0602 20 90 00 – – Andra 5 1 

0602 30 00 00 – Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade 20 5 

0602 40 – Rosor, även ympade/okulerade 

0602 40 10 00 – – Varken ympade eller okulerade 5 1 

0602 40 90 00 – – Ympade eller okulerade 5 1 

0602 90 – Andra 

0602 90 10 00 – – Svampmycelium 10 3
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0602 90 20 00 – – Ananasplantor 10 3 

0602 90 30 00 – – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor 10 3 

– – Andra 

– – – Frilandsplantor 

– – – – Träd och buskar 

0602 90 41 00 – – – – – Skogsträd 15 3 

– – – – – Andra 

0602 90 45 00 – – – – – – Rotade sticklingar och unga plantor 15 3 

0602 90 49 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra frilandsplantor 

0602 90 51 00 – – – – – Perenna växter 15 3 

0602 90 59 00 – – – – – Andra slag 15 3 

– – – Krukväxter 

0602 90 70 00 – – – – Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av 
kaktusar 

15 3 

– – – – Andra 

0602 90 91 00 – – – – – Blomväxter med knoppar eller blommor, med undan
tag av kaktusar 

15 3 

0602 90 99 00 – – – – – Andra 15 3 

0603 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som 
är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 
torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt pre
parerade 

– Friska 

0603 11 00 – – Rosor 

0603 11 00 10 – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3 

0603 11 00 90 – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 12 00 – – Nejlikor 

0603 12 00 10 – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3 

0603 12 00 90 – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 13 00 – – Orkidéer 

0603 13 00 10 – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3 

0603 13 00 90 – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 14 00 – – Krysantemum 

0603 14 00 10 – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3
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0603 14 00 90 – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 19 – – Andra 

0603 19 10 – – – Gladiolus 

0603 19 10 10 – – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3 

0603 19 10 90 – – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 19 90 – – – Andra 

0603 19 90 10 – – – – Från 1 juni till och med 31 oktober 10 3 

0603 19 90 90 – – – – Från 1 november till och med 31 maj 5 0 

0603 90 00 00 – Andra slag 5 0 

0604 Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller 
blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor 
av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat pryd
nadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade 
eller på annat sätt preparerade 

0604 10 – Mossa och lavar 

0604 10 10 00 – – Renlav 10 3 

0604 10 90 00 – – Andra slag 10 3 

– Andra slag 

0604 91 – – Friska 

0604 91 20 00 – – – Julgranar 10 3 

0604 91 40 00 – – – Kvistar av barrträd 10 3 

0604 91 90 00 – – – Andra 10 3 

0604 99 – – Andra 

0604 99 10 – – – Endast torkade 

0604 99 10 10 – – – – Från 1 november till och med 30 april 5 0 

0604 99 10 90 – – – – Från 1 maj till och med 31 oktober 10 3 

0604 99 90 – – – Andra 

0604 99 90 10 – – – – Från 1 november till och med 30 april 5 0 

0604 99 90 90 – – – – Från 1 maj till och med 31 oktober 10 2 

07 KAPITEL 7 – GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER 
OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR 

0701 Potatis, färsk eller kyld 

0701 10 00 00 – Utsädespotatis 2 0 

0701 90 – Annan potatis
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0701 90 10 00 – – För framställning av stärkelse 10 3 

– – Annan 

0701 90 50 00 – – – Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni 10 3 

0701 90 90 00 – – – Annan 10 3 

0702 00 00 00 Tomater, färska eller kylda 10 50 % sänkning under 
5 år 

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av 
andra Allium-arter, färska eller kylda 

0703 10 – Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök 

– – Kepalök (vanlig lök) 

0703 10 11 00 – – – Sättlök 10 3 

0703 10 19 00 – – – Annan 10 50 % sänkning under 
5 år 

0703 10 90 00 – – Schalottenlök 10 3 

0703 20 00 00 – Vitlök 10 3 

0703 90 00 00 – Purjolök och lök av andra Allium-arter 20 5 

0704 Kål, färsk eller kyld 

0704 10 00 00 – Blomkål (inbegripet broccolo) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0704 20 00 00 – Brysselkål 20 5 

0704 90 – Annan kål 

0704 90 10 00 – – Vitkål och rödkål 20 50 % sänkning under 
5 år 

0704 90 90 00 – – Annan 20 5 

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium 
spp.), färska eller kylda 

– Trädgårdssallat 

0705 11 00 00 – – Huvudsallat 20 3 

0705 19 00 00 – – Annan trädgårdssallat 20 5 

– Cikoriasallat 

0705 21 00 00 – – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5 

0705 29 00 00 – – Annan cikoriasallat 20 5 

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor 
och liknande rotfrukter, färska eller kylda
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0706 10 00 00 – Morötter och rovor 20 50 % sänkning under 
5 år 

0706 90 – Andra slag 

0706 90 10 00 – – Rotselleri 20 5 

0706 90 30 00 – – Pepparrot (Cochlearia armoracia) 20 5 

0706 90 90 00 – – Andra 20 5 

0707 00 Gurkor, färska eller kylda 

0707 00 05 00 – Gurkor, andra än små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 
styck per kg) 

10 50 % sänkning under 
5 år 

0707 00 90 00 – Små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 styck per kg) 10 3 

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda 

0708 10 00 00 – Ärter (Pisum sativum) 20 5 

0708 20 00 00 – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 20 5 

0708 90 00 00 – Andra slag 20 5 

0709 Andra grönsaker, färska eller kylda 

0709 20 00 00 – Sparris 20 5 

0709 30 00 00 – Auberginer 20 50 % sänkning under 
5 år 

0709 40 00 00 – Bladselleri (blekselleri) 20 5 

– Svampar och tryffel 

0709 51 00 00 – – Svampar av släktet Agaricus 20 50 % sänkning under 
5 år 

0709 59 – – Andra slag 

0709 59 10 00 – – – Kantareller 20 5 

0709 59 30 00 – – – Rörsoppar 20 5 

0709 59 50 00 – – – Tryffel 20 5 

0709 59 90 00 – – – Andra 10 3 

0709 60 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0709 60 10 00 – – Sötpaprika 20 50 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

0709 60 91 00 – – – Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller 
alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum 

17 5 

0709 60 95 00 – – – För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoi
der 

20 5
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0709 60 99 00 – – – Andra 15 5 

0709 70 00 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 15 5 

0709 90 – Andra slag 

0709 90 10 00 – – Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och 
cikoriasallat (Cichorium spp.) 

10 50 % sänkning under 
5 år 

0709 90 20 00 – – Mangold och kardon 10 5 

– – Oliver 

0709 90 31 00 – – – För annan användning än oljeframställning 10 5 

0709 90 39 00 – – – Annan 10 5 

0709 90 40 00 – – Kapris 10 5 

0709 90 50 00 – – Fänkål 20 5 

0709 90 60 00 – – Sockermajs 20 5 

0709 90 70 00 – – Zucchini 20 5 

0709 90 80 00 – – Kronärtskockor 20 5 

0709 90 90 00 – – Andra 20 5 

0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta 

0710 10 00 00 – Potatis 15 3 

– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön 

0710 21 00 00 – – Ärter (Pisum sativum) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0710 22 00 00 – – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0710 29 00 00 – – Andra 10 3 

0710 30 00 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 20 5 

0710 40 00 00 – Sockermajs 20 20 % sänkning under 
5 år 

0710 80 – Andra grönsaker 

0710 80 10 00 – – Oliver 10 5 

– – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0710 80 51 00 – – – Sötpaprika 15 5 

0710 80 59 00 – – – Andra 15 5
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– – Svampar 

0710 80 61 00 – – – Av släktet Agaricus 15 5 

0710 80 69 00 – – – Andra 15 5 

0710 80 70 00 – – Tomater 15 5 

0710 80 80 00 – – Kronärtskockor 15 5 

0710 80 85 00 – – Sparris 7 5 

0710 80 95 00 – – Andra 15 50 % sänkning under 
5 år 

0710 90 00 00 – Blandningar av grönsaker 10 50 % sänkning under 
5 år 

0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas 
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta till
stånd 

0711 20 – Oliver 

0711 20 10 00 – – För annan användning än oljeframställning 5 0 

0711 20 90 00 – – Andra 5 0 

0711 40 00 00 – Gurkor 20 5 

– Svampar och tryffel 

0711 51 00 00 – – Svampar av släktet Agaricus 20 20 % sänkning under 
5 år 

0711 59 00 00 – – Andra slag 20 5 

0711 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

– – Grönsaker 

0711 90 10 00 – – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag 
av sötpaprika 

20 5 

0711 90 30 00 – – – Sockermajs 5 0 

0711 90 50 00 – – – Kepalök (vanlig lök) 20 5 

0711 90 70 00 – – – Kapris 5 0 

0711 90 80 00 – – – Andra slag 20 5 

0711 90 90 00 – – Blandningar av grönsaker 20 5 

0712 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulve
riserade, men inte vidare beredda 

0712 20 00 00 – Kepalök (vanlig lök) 15 50 % sänkning under 
5 år

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/245



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella 
spp.) och tryffel 

0712 31 00 00 – – Svampar av släktet Agaricus 5 1 

0712 32 00 00 – – Judasöron (Auricularia spp.) 5 1 

0712 33 00 00 – – Gelésvampar (Tremella spp.) 5 1 

0712 39 00 00 – – Andra slag 5 1 

0712 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

0712 90 05 00 – – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd 20 5 

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 

0712 90 11 00 – – – Hybrider för utsäde 20 5 

0712 90 19 00 – – – Annan 10 3 

0712 90 30 00 – – Tomater 20 5 

0712 90 50 00 – – Morötter 20 5 

0712 90 90 00 – – Andra 20 50 % sänkning under 
5 år 

0713 Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade 

0713 10 – Ärter (Pisum sativum) 

0713 10 10 00 – – För utsäde 0 0 

0713 10 90 00 – – Andra 5 0 

0713 20 00 00 – Kikärter 10 0 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 

0713 31 00 00 – – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata 
(L.) Wilczek 

15 3 

0713 32 00 00 – – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) 20 5 

0713 33 – – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bö
nor etc.) 

0713 33 10 00 – – – För utsäde 5 3 

0713 33 90 00 – – – Andra 5 3 

0713 39 00 00 – – Andra 10 3 

0713 40 00 00 – Linser 10 3 

0713 50 00 00 – Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba 
var. equina och Vicia faba var. minor) 

20 5 

0713 90 00 00 – Andra 20 5
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0714 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpo
tatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt 
av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela 
eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm 

0714 10 – Maniokrot (kassava) 

0714 10 10 00 – – Pelletar av mjöl 0 0 

– – Andra slag 

0714 10 91 00 – – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

0 0 

0714 10 99 00 – – – Andra 0 0 

0714 20 – Batater (sötpotatis) 

0714 20 10 00 – – Färska, hela, avsedda som livsmedel 20 5 

0714 20 90 00 – – Andra 0 0 

0714 90 – Andra slag 

– – Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknö
lar med hög halt av stärkelse 

0714 90 11 00 – – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

20 5 

0714 90 19 00 – – – Andra 20 5 

0714 90 90 00 – – Andra 0 0 

08 KAPITEL 8 – ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH 
NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER 

0801 Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torka
de, även skalade 

– Kokosnötter 

0801 11 00 00 – – Torkade 0 0 

0801 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Paranötter 

0801 21 00 00 – – Med skal 10 3 

0801 22 00 00 – – Skalade 10 3 

– Cashewnötter 

0801 31 00 – – Med skal 

0801 31 00 10 – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 10 kg 0 0
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0801 31 00 90 – – – Andra 10 3 

0801 32 00 – – Skalade 

0801 32 00 10 – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 10 kg 0 0 

0801 32 00 90 – – – Andra 5 0 

0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade 

– Mandel 

0802 11 – – Med skal 

0802 11 10 – – – Bittermandel 

0802 11 10 10 – – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av mer än 
10 kg 

0 0 

0802 11 10 90 – – – – Andra 5 0 

0802 11 90 – – – Annan mandel 

0802 11 90 10 – – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av mer än 
10 kg 

0 0 

0802 11 90 90 – – – – Andra 5 0 

0802 12 – – Skalad 

0802 12 10 – – – Bittermandel 

0802 12 10 10 – – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av mer än 
10 kg 

0 0 

0802 12 10 90 – – – – Andra 5 0 

0802 12 90 – – – Annan mandel 

0802 12 90 10 – – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av mer än 
10 kg 

0 0 

0802 12 90 90 – – – – Andra 5 0 

– Hasselnötter (Corylus spp.) 

0802 21 00 – – Med skal 

0802 21 00 10 – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 10 kg 0 0 

0802 21 00 90 – – – Andra 5 0 

0802 22 00 – – Skalade 

0802 22 00 10 – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 10 kg 0 0 

0802 22 00 90 – – – Andra 0 0
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– Valnötter 

0802 31 00 00 – – Med skal 10 3 

0802 32 00 00 – – Skalade 10 3 

0802 40 00 00 – Kastanjer (Castanea spp.) 5 0 

0802 50 00 00 – Pistaschmandel 5 0 

0802 60 00 00 – Macadamianötter 15 3 

0802 90 – Andra slag 

0802 90 20 00 – – Arekanötter (betelnötter), kolanötter och pekannötter 15 3 

0802 90 50 00 – – Pinjenötter 15 3 

0802 90 85 – – Andra 

0802 90 85 10 – – – Löst i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 10 kg 0 0 

0802 90 85 90 – – – Andra 15 3 

0803 00 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade 

– Färska 

0803 00 11 00 – – Mjölbananer 0 0 

0803 00 19 00 – – Andra 0 0 

0803 00 90 00 – Torkade 0 0 

0804 Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, 
färska eller torkade 

0804 10 00 00 – Dadlar 3 0 

0804 20 – Fikon 

0804 20 10 00 – – Färska 3 0 

0804 20 90 00 – – Torkade 3 0 

0804 30 00 00 – Ananas 3 0 

0804 40 00 00 – Avokado 3 0 

0804 50 00 00 – Guava, mango och mangostan 0 0 

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade 

0805 10 – Apelsiner och pomeranser 

0805 10 20 00 – – Apelsiner, färska 0 0 

0805 10 80 00 – – Andra 0 0 

0805 20 – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi
ner, wilkings och liknande citrushybrider 

0805 20 10 00 – – Klementiner 0 0
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0805 20 30 00 – – Monreales och satsumas 0 0 

0805 20 50 00 – – Mandariner och wilkings 0 0 

0805 20 70 00 – – Tangeriner 0 0 

0805 20 90 00 – – Andra 0 0 

0805 40 00 00 – Grapefrukter (inbegrept pomelos) 0 0 

0805 50 – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 50 10 00 – – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0 

0805 50 90 00 – – Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0 

0805 90 00 00 – Andra slag 0 0 

0806 Vindruvor, färska eller torkade 

0806 10 – Färska 

0806 10 10 00 – – Bordsdruvor 10 50 % sänkning under 
5 år 

0806 10 90 00 – – Andra 10 7 

0806 20 – Torkade 

0806 20 10 00 – – Korinter 0 0 

0806 20 30 00 – – Sultanrussin 0 0 

0806 20 90 00 – – Andra 0 0 

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 

– Meloner (inbegripet vattenmeloner) 

0807 11 00 – – Vattenmeloner 

0807 11 00 10 – – – Från 1 december till och med 31 mars 0 0 

0807 11 00 90 – – – Från 1 april till och med 30 november 20 5 

0807 19 00 – – Andra slag 

0807 19 00 10 – – – Från 1 december till och med 31 mars 0 0 

0807 19 00 90 – – – Från 1 april till och med 30 november 20 5 

0807 20 00 00 – Papayafrukter 0 0 

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 

0808 10 – Äpplen 

0808 10 10 00 – – Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 16 september–15 december 

10 7 

0808 10 80 – – Andra
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0808 10 80 10 – – – – Från 1 december till och med 31 mars 0 0 

0808 10 80 90 – – – – Från 1 april till och med 30 november 10 50 % sänkning under 
5 år 

0808 20 – Päron och kvittenfrukter 

– – Päron 

0808 20 10 00 – – – Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 1 augusti–31 december 

10 7 

0808 20 50 – – – Andra 

0808 20 50 10 – – – – Från 1 december till och med 31 mars 5 50 % sänkning under 
5 år 

0808 20 50 90 – – – – Från 1 april till och med 30 november 10 50 % sänkning under 
5 år 

0808 20 90 00 – – Kvittenfrukter 10 3 

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon 
och slånbär, färska 

0809 10 00 00 – Aprikoser 5 20 % sänkning under 
5 år 

0809 20 – Körsbär 

0809 20 05 00 – – Surkörsbär (Prunus cerasus) 5 20 % sänkning under 
5 år 

0809 20 95 00 – – Andra 5 20 % sänkning under 
5 år 

0809 30 – Persikor (inbegripet nektariner) 

0809 30 10 00 – – Nektariner 5 7 

0809 30 90 00 – – Andra 5 20 % sänkning under 
5 år 

0809 40 – Plommon och slånbär 

0809 40 05 00 – – Plommon 5 20 % sänkning under 
5 år 

0809 40 90 00 – – Slånbär 5 0 

0810 Annan frukt och andra bär, färska 

0810 10 00 00 – Jordgubbar och smultron 17 50 % sänkning under 
5 år 

0810 20 – Hallon, björnbär, mullbär och loganbär 

0810 20 10 00 – – Hallon 20 5 

0810 20 90 00 – – Andra 20 5 

0810 40 – Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium
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0810 40 10 00 – – Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea) 20 5 

0810 40 30 00 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 20 5 

0810 40 50 00 – – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corym
bosum 

20 5 

0810 40 90 00 – – Andra 20 5 

0810 50 00 00 – Kiwifrukter 0 0 

0810 60 00 00 – Durian 10 0 

0810 90 – Andra slag 

0810 90 30 00 – – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sa
podillafrukter 

10 0 

0810 90 40 00 – – Passionsfrukter, carambola och pitahaya 10 0 

– – Vinbär och krusbär 

0810 90 50 00 – – – Svarta vinbär 20 5 

0810 90 60 00 – – – Röda vinbär 20 5 

0810 90 70 00 – – – Andra 20 5 

0810 90 95 00 – – Andra 10 50 % sänkning under 
5 år 

0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, 
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel 

0811 10 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 10 11 00 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 10 3 

0811 10 19 00 – – – Andra 10 3 

0811 10 90 00 – – Andra 10 3 

0811 20 – Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 20 11 00 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 10 3 

0811 20 19 00 – – – Andra 10 3 

– – Andra 

0811 20 31 00 – – – Hallon 10 3 

0811 20 39 00 – – – Svarta vinbär 10 3 

0811 20 51 00 – – – Röda vinbär 10 3

SV L 161/252 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0811 20 59 00 – – – Björnbär och mullbär 10 3 

0811 20 90 00 – – – Andra 10 3 

0811 90 – Andra slag 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

0811 90 11 00 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 10 3 

0811 90 19 00 – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

0811 90 31 00 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 10 0 

0811 90 39 00 – – – – Andra 10 3 

– – Andra 

0811 90 50 00 – – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 10 3 

0811 90 70 00 – – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angus
tifolium 

10 3 

– – – Körsbär 

0811 90 75 00 – – – – Surkörsbär (Prunus cerasus) 10 50 % sänkning under 
5 år 

0811 90 80 00 – – – – Andra 10 3 

0811 90 85 00 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 10 0 

0811 90 95 00 – – – Andra slag 10 3 

0812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsum
tion i detta tillstånd 

0812 10 00 00 – Körsbär 20 20 % sänkning under 
5 år 

0812 90 – Andra slag 

0812 90 10 00 – – Aprikoser 20 20 % sänkning under 
5 år 

0812 90 20 00 – – Apelsiner och pomeranser 20 5 

0812 90 30 00 – – Papayafrukter 20 5 

0812 90 40 00 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 20 5 

0812 90 70 00 – – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, 
carambola, pitahaya och tropiska nötter 

20 5
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0812 90 98 00 – – Andra 20 5 

0813 Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt 
nr 0801–0806; blandningar av nötter eller av torkad frukt 
eller torkade bär enligt detta kapitel 

0813 10 00 00 – Aprikoser 0 0 

0813 20 00 00 – Plommon 0 0 

0813 30 00 00 – Äpplen 20 20 % sänkning under 
5 år 

0813 40 – Annan frukt samt bär 

0813 40 10 00 – – Persikor, inbegripet nektariner 12 3 

0813 40 30 00 – – Päron 12 3 

0813 40 50 00 – – Papayafrukter 12 3 

0813 40 60 00 – – Tamarinder 12 3 

0813 40 70 00 – – Cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, 
passionsfrukter, carambola och pitahaya 

12 3 

0813 40 95 00 – – Andra 12 3 

0813 50 – Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär 
enligt detta kapitel 

– – Blandad torkad frukt eller torkad bär, med undantag av 
frukt enligt nr 0801–0806 

– – – Inte innehållande plommon 

0813 50 12 00 – – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplom
mon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, ca
rambola och pitahaya 

5 0 

0813 50 15 00 – – – – Andra 5 0 

0813 50 19 00 – – – Innehållande plommon 5 0 

– – Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 
0802 

0813 50 31 00 – – – Av tropiska nötter 5 0 

0813 50 39 00 – – – Andra 5 0 

– – Andra blandningar 

0813 50 91 00 – – – Inte innehållande plommon eller fikon 5 0 

0813 50 99 00 – – – Andra 5 0 

0814 00 00 00 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller 
tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller 
andra konserverande lösningar 

20 2
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09 KAPITEL 9 – KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av 
kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden 

– Kaffe, orostat 

0901 11 00 – – Koffeinhaltigt 

0901 11 00 10 – – – För industriell bearbetning 0 0 

0901 11 00 90 – – – Andra 0 0 

0901 12 00 00 – – Koffeinfritt 0 0 

– Kaffe, rostat 

0901 21 00 00 – – Koffeinhaltigt 5 5 

0901 22 00 00 – – Koffeinfritt 5 5 

0901 90 – Annat 

0901 90 10 00 – – Skal och hinnor av kaffe 0 0 

0901 90 90 00 – – Kaffesurrogat innehållande kaffe 20 5 

0902 Te, även aromatiserat 

0902 10 00 – Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar inne
hållande högst 3 kg 

0902 10 00 10 – – I tepåsar 10 3 

0902 10 00 90 – – Andra 10 3 

0902 20 00 – Annat grönt (ofermenterat) te 

0902 20 00 10 – – Löst liggande i förpackningar innehållande mer än 10 kg 0 0 

0902 20 00 90 – – Andra 10 3 

0902 30 00 – Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande 
i förpackningar innehållande högst 3 kg 

0902 30 00 10 – – I tepåsar 10 3 

0902 30 00 90 – – Andra 10 3 

0902 40 00 – Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te 

0902 40 00 10 – – Löst liggande i förpackningar innehållande mer än 10 kg 0 0 

0902 40 00 90 – – Andra 10 3 

0903 00 00 00 Matte 5 5 

0904 Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pi
menta, torkade, krossade eller malda 

– Peppar av släktet Piper
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0904 11 00 00 – – Varken krossad eller malen 0 0 

0904 12 00 00 – – Krossad eller malen 0 0 

0904 20 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade 
eller malda 

– – Varken krossade eller malda 

0904 20 10 00 – – – Sötpaprika 0 0 

0904 20 30 00 – – – Andra 0 0 

0904 20 90 00 – – Krossade eller malda 0 0 

0905 00 00 00 Vanilj 0 0 

0906 Kanel och kanelknopp 

– Varken krossad eller malen 

0906 11 00 00 – – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0 

0906 19 00 00 – – Annan 0 0 

0906 20 00 00 – Krossad eller malen 0 0 

0907 00 00 00 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor 0 0 

0908 Muskot, muskotblomma och kardemumma 

0908 10 00 00 – Muskot 0 0 

0908 20 00 00 – Muskotblomma 0 0 

0908 30 00 00 – Kardemumma 0 0 

0909 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och 
enbär 

0909 10 00 00 – Anis och stjärnanis 0 0 

0909 20 00 00 – Koriander 0 0 

0909 30 00 00 – Spiskummin 0 0 

0909 40 00 00 – Kummin 0 0 

0909 50 00 00 – Fänkål och enbär 0 0 

0910 Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra 
kryddor 

0910 10 00 00 – Ingefära 0 0 

0910 20 – Saffran 

0910 20 10 00 – – Varken krossad eller malen 0 0 

0910 20 90 00 – – Krossad eller malen 0 0
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0910 30 00 00 – Gurkmeja 0 0 

– Andra kryddor 

0910 91 – – Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel 

0910 91 10 00 – – – Varken krossade eller malda 0 0 

0910 91 90 00 – – – Krossade eller malda 0 0 

0910 99 – – Andra 

0910 99 10 00 – – – Frö av bockhornsklöver 0 0 

– – – Timjan 

– – – – Varken krossad eller malen 

0910 99 31 00 – – – – – Backtimjan (Thymus serpyllum) 0 0 

0910 99 33 00 – – – – – Annan 0 0 

0910 99 39 00 – – – – Krossad eller malen 0 0 

0910 99 50 00 – – – Lagerblad 0 0 

0910 99 60 00 – – – Curry 0 0 

– – – Andra 

0910 99 91 00 – – – – Varken krossade eller malda 0 0 

0910 99 99 00 – – – – Krossade eller malda 0 0 

10 KAPITEL 10 – SPANNMÅL 

1001 Vete samt blandsäd av vete och råg 

1001 10 00 – Durumvete 

1001 10 00 10 – – Durumvete för utsäde 0 0 

1001 10 00 90 – – Andra 10 3 

1001 90 – Andra slag 

1001 90 10 00 – – Spält för utsäde 10 3 

– – Annan spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg 

1001 90 91 00 – – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde 0 0 

1001 90 99 00 – – – Andra slag 10 3 

1002 00 00 00 Råg 20 5 

1003 00 Korn 

1003 00 10 00 – För utsäde 5 0 

1003 00 90 00 – Andra slag 5 0
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1004 00 00 00 Havre 5 0 

1005 Majs 

1005 10 – Utsädesmajs 

– – Hybridmajs 

1005 10 11 00 – – – Dubbelhybrider och ”top cross”-hybrider 0 0 

1005 10 13 00 – – – Trevägshybrider 0 0 

1005 10 15 00 – – – Enkla hybrider 0 0 

1005 10 19 00 – – – Annan 0 0 

1005 10 90 00 – – Annan 0 0 

1005 90 00 00 – Annan 10 3 

1006 Ris 

1006 10 – Med ytterskal (paddy) 

1006 10 10 00 – – För utsäde 5 0 

– – Annat 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 10 21 00 – – – – Rundkornigt 5 0 

1006 10 23 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 10 25 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 10 27 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

– – – Annat 

1006 10 92 00 – – – – Rundkornigt 5 0 

1006 10 94 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 10 96 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 10 98 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

1006 20 – Endast befriat från ytterskalet (råris) 

– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 20 11 00 – – – Rundkornigt 5 0 

1006 20 13 00 – – – Mellankornigt 5 0 

– – – Långkornigt 

1006 20 15 00 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0
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1006 20 17 00 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

– – Annat 

1006 20 92 00 – – – Rundkornigt 5 0 

1006 20 94 00 – – – Mellankornigt 5 0 

– – – Långkornigt 

1006 20 96 00 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 20 98 00 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

1006 30 – Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat 

– – Delvis slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 21 00 – – – – Rundkornigt 5 0 

1006 30 23 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 25 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 30 27 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

– – – Annat 

1006 30 42 00 – – – – Rundkornigt 5 0 

1006 30 44 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 46 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 30 48 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

– – Helt slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 61 00 – – – – Rundkornigt 5 0 

1006 30 63 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 65 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 30 67 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

– – – Annat 

1006 30 92 00 – – – – Rundkornigt 5 0
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1006 30 94 00 – – – – Mellankornigt 5 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 96 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

5 0 

1006 30 98 00 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

5 0 

1006 40 00 00 – Brutet ris 5 0 

1007 00 Sorghum 

1007 00 10 00 – Hybrider för utsäde 2 0 

1007 00 90 00 – Andra slag 2 0 

1008 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål 

1008 10 00 00 – Bovete 20 5 

1008 20 00 00 – Hirs 20 5 

1008 30 00 00 – Kanariefrö 5 0 

1008 90 – Annan spannmål 

1008 90 10 00 – – Triticale (rågvete) 20 5 

1008 90 90 – – Andra slag 

1008 90 90 10 – – – Vilda, ris, korn av Zizania aquatica, för livsmedel 1 0 

1008 90 90 90 – – – Andra 20 0 

11 KAPITEL 11 – PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; 
MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN 

1101 00 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 

– Av vete 

1101 00 11 00 – – Av durumvete 15 5 

1101 00 15 00 – – Av vanligt vete och spält 15 5 

1101 00 90 00 – Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg 15 5 

1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd 
av vete och råg 

1102 10 00 00 – Av råg 20 5 

1102 20 – Av majs 

1102 20 10 00 – – Med en fetthat av högst 1,5 viktprocent 20 5 

1102 20 90 00 – – Annat 20 5 

1102 90 – Annat 

1102 90 10 00 – – Av korn 20 5 

1102 90 30 00 – – Av havre 20 5
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1102 90 50 00 – – Av ris 20 5 

1102 90 90 00 – – Annat 20 5 

1103 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av 
spannmål 

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) 

1103 11 – – Av vete 

1103 11 10 00 – – – Durumvete 20 5 

1103 11 90 00 – – – Vanligt vete och spält 20 5 

1103 13 – – Av majs 

1103 13 10 00 – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 20 5 

1103 13 90 00 – – – Annat 20 5 

1103 19 – – Av annan spannmål 

1103 19 10 00 – – – Av råg 20 5 

1103 19 30 00 – – – Av korn 20 5 

1103 19 40 00 – – – Av havre 20 5 

1103 19 50 00 – – – Av ris 20 5 

1103 19 90 00 – – – Annan 20 5 

1103 20 – Pelletar 

1103 20 10 00 – – Av råg 20 5 

1103 20 20 00 – – Av korn 20 5 

1103 20 30 00 – – Av havre 20 5 

1103 20 40 00 – – Av majs 20 5 

1103 20 50 00 – – Av ris 20 5 

1103 20 60 00 – – Av vete 20 5 

1103 20 90 00 – – Andra 20 5 

1104 Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, be
arbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med 
undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, 
valsade, bearbetade till flingor eller malda 

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor 

1104 12 – – Av havre 

1104 12 10 00 – – – Valsad 20 5 

1104 12 90 00 – – – Bearbetad till flingor 10 5 

1104 19 – – Av annan spannmål 

1104 19 10 00 – – – Av vete 20 5
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1104 19 30 00 – – – Av råg 20 5 

1104 19 50 00 – – – Av majs 20 5 

– – – Av korn 

1104 19 61 00 – – – – Valsat 20 5 

1104 19 69 00 – – – – Bearbetat till flingor 20 5 

– – – Annan 

1104 19 91 00 – – – – Risflingor 20 5 

1104 19 99 00 – – – – Annan 10 5 

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till 
pärlgryn, klippt eller gröpad) 

1104 22 – – Av havre 

1104 22 20 00 – – – Skalad 20 5 

1104 22 30 00 – – – Skalad och klippt eller gröpad 20 5 

1104 22 50 00 – – – Bearbetad till pärlgryn 20 5 

1104 22 90 00 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 20 5 

1104 22 98 00 – – – Annan 20 5 

1104 23 – – Av majs 

1104 23 10 00 – – – Skalad, även klippt eller gröpad 20 5 

1104 23 30 00 – – – Bearbetad till pärlgryn 20 5 

1104 23 90 00 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 20 5 

1104 23 99 00 – – – Annan 20 5 

1104 29 – – Av annan spannmål 

– – – Av korn 

1104 29 01 00 – – – – Skalat 20 5 

1104 29 03 00 – – – – Skalat och klippt eller gröpat 20 5 

1104 29 05 00 – – – – Bearbetat till pärlgryn 20 5 

1104 29 07 00 – – – – Inte vidare bearbetat än gröpat 20 5 

1104 29 09 00 – – – – Annan 20 5 

– – – Annan 

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad
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1104 29 11 00 – – – – – Av vete 20 5 

1104 29 18 00 – – – – – Annan 20 5 

1104 29 30 00 – – – – Bearbetad till pärlgryn 20 5 

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 

1104 29 51 00 – – – – – Av vete 20 5 

1104 29 55 00 – – – – – Av råg 20 5 

1104 29 59 00 – – – – – Annan 20 5 

– – – – Annan 

1104 29 81 00 – – – – – Av vete 20 5 

1104 29 85 00 – – – – – Av råg 20 5 

1104 29 89 00 – – – – – Annan 20 5 

1104 30 – Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor 
eller malda 

1104 30 10 00 – – Av vete 20 5 

1104 30 90 00 – – Av annan spannmål 20 5 

1105 Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis 

1105 10 00 00 – Mjöl och pulver 20 20 % sänkning under 
5 år 

1105 20 00 00 – Flingor, korn och pelletar 20 50 % sänkning under 
5 år 

1106 Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av 
sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller 
av produkter enligt kap. 8 

1106 10 00 00 – Av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 20 5 

1106 20 – Av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 

1106 20 10 00 – – Denaturerat 20 5 

1106 20 90 00 – – Andra slag 20 5 

1106 30 – Av produkter enligt kap. 8 

1106 30 10 00 – – Av bananer 10 3 

1106 30 90 00 – – Annat 10 3 

1107 Malt, även rostat 

1107 10 – Orostat 

– – Av vete 

1107 10 11 00 – – – I form av mjöl 10 3
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1107 10 19 00 – – – Annat 10 3 

– – Annat 

1107 10 91 00 – – – I form av mjöl 10 3 

1107 10 99 00 – – – Annat 10 7 

1107 20 00 00 – Rostat 10 3 

1108 Stärkelse; inulin 

– Stärkelse 

1108 11 00 00 – – Vetestärkelse 15 20 % sänkning under 
5 år 

1108 12 00 00 – – Majsstärkelse 10 20 % sänkning under 
5 år 

1108 13 00 00 – – Potatisstärkelse 15 20 % sänkning under 
5 år 

1108 14 00 00 – – Maniokstärkelse (kassavastärkelse) 20 20 % sänkning under 
5 år 

1108 19 – – Annan stärkelse 

1108 19 10 00 – – – Risstärkelse 15 20 % sänkning under 
5 år 

1108 19 90 00 – – – Annan 15 3 

1108 20 00 00 – Inulin 20 5 

1109 00 00 00 Vetegluten, även torkat 15 3 

12 KAPITEL 12 – OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUK
TER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR 
INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FO
DERVÄXTER 

1201 00 Sojabönor, även sönderdelade 

1201 00 10 00 – För utsäde 0 0 

1201 00 90 00 – Andra 0 0 

1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade 
eller på annat sätt tillagade 

1202 10 – Med skal 

1202 10 10 – – För utsäde 

1202 10 10 10 – – – I förpackningar om minst 25 kg nettovikt 0 0 

1202 10 10 90 – – – Andra 5 0 

1202 10 90 – – Andra 

1202 10 90 10 – – – I förpackningar om minst 25 kg nettovikt 0 0
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1202 10 90 90 – – – Andra 5 0 

1202 20 00 – Skalade, även sönderdelade 

1202 20 00 10 – – – I förpackningar om minst 25 kg nettovikt 0 0 

1202 20 00 90 – – Andra 5 0 

1203 00 00 00 Kopra 5 0 

1204 00 Linfrön, även sönderdelade 

1204 00 10 00 – För utsäde 0 0 

1204 00 90 00 – Andra 5 0 

1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 

1205 10 – Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra 

1205 10 10 00 – – För utsäde 0 0 

1205 10 90 00 – – Andra 0 0 

1205 90 00 – Andra 

1205 90 00 10 – – För utsäde 0 0 

1205 90 00 90 – – Andra 0 0 

1206 00 Solrosfrön, även sönderdelade 

1206 00 10 00 – För utsäde 0 0 

– Andra 

1206 00 91 00 – – Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal 10 3 

1206 00 99 00 – – Andra 10 20 % sänkning under 
5 år 

1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 

1207 20 – Bomullsfrön 

1207 20 10 00 – – För utsäde 5 0 

1207 20 90 00 – – Andra 5 0 

1207 40 – Sesamfrön 

1207 40 10 00 – – För utsäde 5 0 

1207 40 90 00 – – Andra 5 0 

1207 50 – Senapsfrön 

1207 50 10 00 – – För utsäde 5 0 

1207 50 90 00 – – Andra 5 0 

– Andra slag
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1207 91 – – Vallmofrön 

1207 91 10 00 – – – För utsäde 5 0 

1207 91 90 00 – – – Andra 5 0 

1207 99 – – Andra 

1207 99 15 00 – – – För utsäde 5 0 

– – – Andra 

1207 99 91 00 – – – – Hampfrön 5 0 

1207 99 97 00 – – – – Andra 5 0 

1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av 
mjöl av senapsfrön 

1208 10 00 00 – Av sojabönor 5 20 % sänkning under 
5 år 

1208 90 00 00 – Andra slag 5 0 

1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som 
utsäde 

1209 10 00 00 – Sockerbetsfrön 5 20 % sänkning under 
5 år 

– Frön av foderväxter 

1209 21 00 00 – – Lusernfrön (alfalfafrön) 0 0 

1209 22 – – Frön av klöver (Trifolium spp.) 

1209 22 10 00 – – – Rödklöver (Trifolium pratense L.) 0 0 

1209 22 80 00 – – – Annan klöver 0 0 

1209 23 – – Svingelfrön 

1209 23 11 00 – – – Frön av ängssvingel (Festuca pratensis Huds.) 0 0 

1209 23 15 00 – – – Frön av rödsvingel (Festuca rubra L.) 0 0 

1209 23 80 00 – – – Andra 0 0 

1209 24 00 00 – – Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.) 0 0 

1209 25 – – Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

1209 25 10 00 – – – Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam.) 0 0 

1209 25 90 00 – – – Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) 0 0 

1209 29 – – Andra 

1209 29 10 00 – – – Vickerfrön; frön av släktet Poa (Poa palustris L. och Poa 
trivialis L.); frön av hundäxing (Dactylis glomerata L.); frön 
av vensläktet (Agrostis) 

0 0
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1209 29 35 00 – – – Timotejfrön 0 0 

1209 29 50 00 – – – Lupinfrön 0 0 

1209 29 60 00 – – – Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba) 0 0 

1209 29 80 00 – – – Andra 0 0 

1209 30 00 00 – Blomsterfrön 0 0 

– Andra slag 

1209 91 – – Grönsaksfrön 

1209 91 10 00 – – – Frön av kålrabbi (Brassica oleracea var. caulorapa och gon
gylodes L). 

0 0 

1209 91 30 00 – – – Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0 

1209 91 90 00 – – – Andra 0 0 

1209 99 – – Andra 

1209 99 10 00 – – – Frön av skogsträd 0 0 

– – – Andra 

1209 99 91 00 – – – – Frön av växter som huvudsakligen odlas för sina 
blommor, med undantag av produkter enligt 
nr 1209 30 00 00 

0 0 

1209 99 99 00 – – – – Andra 0 0 

1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form 
av pelletar; lupulin 

1210 10 00 00 – Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar 20 20 % sänkning under 
5 år 

1210 20 – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin 

1210 20 10 00 – – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinbe
rikad; lupulin 

20 30 % sänkning under 
5 år 

1210 20 90 00 – – Annan 20 20 % sänkning under 
5 år 

1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana 
slag som används främst för framställning av parfymerings
medel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, 
svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torka
de, även skurna, krossade eller pulveriserade 

1211 20 00 00 – Ginsengrot 0 0 

1211 30 00 00 – Cocablad 0 0 

1211 40 00 00 – Vallmohalm 0 0 

1211 90 – Andra slag 

1211 90 30 00 – – Tonkabönor 0 0
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1211 90 85 00 – – Andra 0 0 

1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och soc
kerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; frukt
kärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad 
cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana 
slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

1212 20 00 00 – Sjögräs och andra alger 15 5 

– Andra slag 

1212 91 – – Sockerbetor 

1212 91 20 00 – – – Torkad, även pulveriserade 20 20 % sänkning under 
5 år 

1212 91 80 00 – – – Andra 20 20 % sänkning under 
5 år 

1212 99 – – Andra 

1212 99 20 00 – – – Sockerrör 20 7 

1212 99 30 00 – – – Johannesbröd 15 5 

– – – Johannesbrödfrön 

1212 99 41 00 – – – – Med skal, inte krossade eller malda 15 5 

1212 99 49 00 – – – – Andra 15 5 

1212 99 70 00 – – – Andra slag 15 5 

1213 00 00 00 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, 
malda, pressade eller i form av pelletar 

20 5 

1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (al
falfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande 
djurfoder, även i form av pelletar 

1214 10 00 00 – Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 5 1 

1214 90 – Andra slag 

1214 90 10 00 – – Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter 5 1 

1214 90 90 00 – – Andra 5 1 

13 KAPITEL 13 – SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMI
ARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH 
VÄXTEXTRAKTER 

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser 
och oleoresiner (t.ex. balsamer) 

1301 20 00 00 – Gummi arabicum 0 0 

1301 90 00 00 – Andra slag 0 0
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1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och 
pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjock
ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska pro
dukter 

– Växtsafter och växtextrakter 

1302 11 00 00 – – Opium 0 0 

1302 12 00 00 – – Lakritsextrakt 0 0 

1302 13 00 00 – – Humleextrakt 10 50 % sänkning under 
5 år 

1302 19 – – Andra 

1302 19 05 00 – – – Vaniljoleoresin 0 0 

1302 19 80 00 – – – Andra 0 0 

1302 20 – Pektinämnen, pektinater och pektater 

1302 20 10 00 – – Torra 0 0 

1302 20 90 00 – – Andra 0 0 

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur vegetabiliska produkter 

1302 31 00 00 – – Agar-agar 0 0 

1302 32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur 
guarfrön 

1302 32 10 00 – – – Ur frukter eller frön från johannesbröd 0 0 

1302 32 90 00 – – – Ur guarfrön 0 0 

1302 39 00 00 – – Andra slag 0 0 

14 KAPITEL 14 – VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VE
GETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER IN
BEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS 

1401 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för 
flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, 
blekt eller färgad halm samt lindbast) 

1401 10 00 00 – Bambu 2 0 

1401 20 00 00 – Rotting 2 0 

1401 90 00 00 – Andra slag 2 0 

[1402] 

[1403] 

1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

1404 20 00 00 – Bomullslinters 2 0
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1404 90 00 00 – Andra slag 2 0 

III AVDELNING III – ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FET
TER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅ
DANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; 
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

15 KAPITEL 15 – ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER 
OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA 
FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMA
LISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

1501 00 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt 
nr 0209 och 1503 

– Ister och annat svinfett 

1501 00 11 00 – – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

20 7 

1501 00 19 00 – – Annat 20 7 

1501 00 90 00 – Fjäderfäfett 20 7 

1502 00 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än 
sådana enligt nr 1503 

1502 00 10 – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

1502 00 10 10 – – Smält, utvunnet genom pressning för tillverkning av tvål 0 0 

1502 00 10 90 – – Andra 12 7 

1502 00 90 00 – Andra 12 7 

1503 00 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, 
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 

– Solarstearin och oleostearin 

1503 00 11 00 – – För industriellt bruk 20 7 

1503 00 19 00 – – Annat 20 7 

1503 00 30 00 – Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning 
av livsmedel 

20 7 

1503 00 90 00 – Andra produkter 20 7 

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade 

1504 10 – Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor 

1504 10 10 00 – – Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g 7 0 

– – Andra slag 

1504 10 91 00 – – – Av liten helgeflundra och helgeflundra 7 0 

1504 10 99 00 – – – Andra 7 0
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1504 20 – Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor 

1504 20 10 00 – – Fasta fraktioner 7 0 

1504 20 90 00 – – Andra 7 0 

1504 30 – Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana 
fetter och oljor 

1504 30 10 00 – – Fasta fraktioner 7 0 

1504 30 90 00 – – Andra produkter 7 0 

1505 00 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet 
lanolin) 

1505 00 10 00 – Rått ullfett 10 5 

1505 00 90 00 – Andra slag 10 5 

1506 00 00 00 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade 

10 5 

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1507 10 – Oraffinerad olja, även avslemmad 

1507 10 10 00 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 20 % sänkning under 
5 år 

1507 10 90 00 – – Annan 10 20 % sänkning under 
5 år 

1507 90 – Andra slag 

1507 90 10 00 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 20 % sänkning under 
5 år 

1507 90 90 00 – – Andra 10 20 % sänkning under 
5 år 

1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1508 10 – Oraffinerad olja 

1508 10 10 00 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1508 10 90 00 – – Annan 10 3 

1508 90 – Andra slag 

1508 90 10 00 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1508 90 90 00 – – Andra 10 3 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade
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1509 10 – Jungfruolja 

1509 10 10 00 – – Bomolja 10 0 

1509 10 90 00 – – Annan 10 5 

1509 90 00 00 – Andra slag 10 5 

1510 00 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av så
dana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 1509 

1510 00 10 00 – Oraffinerade oljor 10 5 

1510 00 90 00 – Andra 20 5 

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 

1511 10 – Oraffinerad olja 

1511 10 10 00 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

0 0 

1511 10 90 00 – – Annan 0 0 

1511 90 – Andra slag 

– – Fasta fraktioner 

1511 90 11 00 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1511 90 19 00 – – – Andra slag 0 0 

– – Andra produkter 

1511 90 91 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

0 0 

1511 90 99 00 – – – Andra 0 0 

1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor 

1512 11 – – Oraffinerade oljor 

1512 11 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

8 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Andra 

1512 11 91 00 – – – – Solrosolja 20 5 

1512 11 99 00 – – – – Safflorolja 20 5 

1512 19 – – Andra slag 

1512 19 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

10 5
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1512 19 90 – – – Andra 

1512 19 90 10 – – – – Solrosfröolja 30 5 

1512 19 90 90 – – – – Safflorolja 20 5 

– Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja 

1512 21 – – Oraffinerad olja, även befriad från gossypol 

1512 21 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

10 3 

1512 21 90 00 – – – Annan 10 3 

1512 29 – – Andra slag 

1512 29 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

10 3 

1512 29 90 00 – – – Andra 10 3 

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Kokosolja och fraktioner av denna olja 

1513 11 – – Oraffinerad olja 

1513 11 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

0 0 

– – – Annan 

1513 11 91 00 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 11 99 00 – – – – Andra slag 0 0 

1513 19 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 19 11 00 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 19 19 00 – – – – Andra slag 0 0 

– – – Andra produkter 

1513 19 30 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

0 0 

– – – – Andra 

1513 19 91 00 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 19 99 00 – – – – – Andra slag 0 0
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– Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor 

1513 21 – – Oraffinerade oljor 

1513 21 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

0 0 

– – – Andra 

1513 21 30 00 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 21 90 00 – – – – Andra slag 0 0 

1513 29 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 29 11 00 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 29 19 00 – – – – Andra slag 0 0 

– – – Andra produkter 

1513 29 30 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

0 0 

– – – – Andra 

1513 29 50 00 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1513 29 90 00 – – – – – Andra 0 0 

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt frak
tioner av dessa oljor 

1514 11 – – Oraffinerade oljor 

1514 11 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1514 11 90 00 – – – Andra 5 0 

1514 19 – – Andra slag 

1514 19 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1514 19 90 00 – – – Andra 5 0 

– Andra slag 

1514 91 – – Oraffinerade oljor 

1514 91 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1514 91 90 00 – – – Andra 5 0 

1514 99 – – Andra slag
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1514 99 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1514 99 90 00 – – – Andra 5 0 

1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet 
jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Linolja och fraktioner av denna olja 

1515 11 00 00 – – Oraffinerad olja 20 5 

1515 19 – – Andra slag 

1515 19 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1515 19 90 00 – – – Andra 20 5 

– Majsolja och fraktioner av denna olja 

1515 21 – – Oraffinerad olja 

1515 21 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

20 5 

1515 21 90 00 – – – Annan 20 5 

1515 29 – – Andra slag 

1515 29 10 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 5 

1515 29 90 00 – – – Andra 15 3 

1515 30 – Ricinolja och fraktioner av denna olja 

1515 30 10 00 – – För framställning av aminoundekansyra för användning vid 
tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast 

0 0 

1515 30 90 00 – – Andra 0 0 

1515 50 – Sesamolja och fraktioner av denna olja 

– – Oraffinerad olja 

1515 50 11 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1515 50 19 00 – – – Annan 10 3 

– – Andra slag 

1515 50 91 00 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5 0 

1515 50 99 00 – – – Andra 5 0
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1515 90 – Andra 

1515 90 11 – – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja, myrtenvax och japan
vax; fraktioner av dessa 

1515 90 11 10 – – – Tungolja och fraktioner av denna olja 10 3 

1515 90 11 90 – – – Andra 5 0 

– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja 

– – – Oraffinerad olja 

1515 90 21 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5 0 

1515 90 29 00 – – – – Annan 5 0 

– – – Andra slag 

1515 90 31 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5 0 

1515 90 39 00 – – – – Andra 5 0 

– – Andra oljor och fraktioner av dessa 

– – – Oraffinerade oljor 

1515 90 40 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5 0 

– – – – Andra 

1515 90 51 00 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

5 0 

1515 90 59 00 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 5 0 

– – – Andra slag 

1515 90 60 00 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5 0 

– – – – Andra 

1515 90 91 00 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

5 0 

1515 90 99 00 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 5 0 

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade 
men inte vidare bearbetade 

1516 10 – Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 10 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

1516 10 10 10 – – – Från havsdäggdjur 10 3
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1516 10 10 90 – – – Andra 20 5 

1516 10 90 – – Andra slag 

1516 10 90 10 – – – Från havsdäggdjur 10 3 

1516 10 90 90 – – – Andra 20 5 

1516 20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 20 10 00 – – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 20 5 

– – Andra 

1516 20 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

1516 20 91 10 – – – – Olivolja 10 3 

1516 20 91 20 – – – – Palmolja 5 5 

– – – – Palmkärnolja och fraktioner av denna olja, raffinerad, 
blekt och luktsatt 

1516 20 91 31 – – – – – Palmkärnolja 5 5 

1516 20 91 32 – – – – – Palmkärnolein 5 5 

1516 20 91 33 – – – – – Härdat palmkärnstearin 5 5 

1516 20 91 90 – – – – Andra 20 5 

– – – Andra slag 

1516 20 95 00 – – – – Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, 
makorefett, karapaolja eller babassuolja, för tekniskt eller 
industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

20 5 

– – – – Andra 

1516 20 96 – – – – – Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosol
ja. Andra oljor innehållande mindre än 50 viktprocent 
av fria fettsyror och med undantag av palmkärnolja, 
illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja 

– – – – – – Palmolja 

1516 20 96 11 – – – – – – – I förpackning med högst 20 kg 5 0 

1516 20 96 15 – – – – – – – Andra 5 0 

1516 20 96 90 – – – – – – Andra 20 5 

1516 20 98 – – – – – Andra 

– – – – – – Oljor och fraktioner av dessa oljor för tillverkning av 
livsmedel 

1516 20 98 11 – – – – – – – Palmkärnolja, raffinerad, blekt och luktsatt 0 0 

1516 20 98 12 – – – – – – – Palmkärnolein, raffinerad, blekt och luktsatt 0 0
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1516 20 98 13 – – – – – – – Palmkärnstearin, raffinerad, blekt och luktsatt 0 0 

1516 20 98 19 – – – – – – – Andra 0 0 

– – – – – – Andra 

1516 20 98 21 – – – – – – – Palmkärnolja, raffinerad, blekt och luktsatt för tek
nisk eller industriell användning 

5 5 

1516 20 98 22 – – – – – – – Palmkärnolein, raffinerad, blekt och luktsatt för tek
nisk eller industriell användning 

5 5 

1516 20 98 23 – – – – – – – Palmkärnstearin, raffinerad, blekt och luktsatt för 
teknisk eller industriell användning 

5 5 

1516 20 98 90 – – – – – – Andra 10 5 

1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 

1517 10 – Margarin med undantag av flytande margarin 

1517 10 10 00 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

10 50 % sänkning under 
5 år 

1517 10 90 00 – – Annat 10 30 % sänkning under 
5 år 

1517 90 – Andra slag 

1517 90 10 00 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

15 50 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

1517 90 91 00 – – – Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter 15 30 % sänkning under 
5 år 

1517 90 93 00 – – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som 
används som formsläppmedel 

15 50 % sänkning under 
5 år 

1517 90 99 – – – Andra 

– – – – Blandningar av oljor för tillverkning av livsmedel 

1517 90 99 11 – – – – – Matfetter och specialfetter som kakaosmörersättningar 
(CBS, CBE, CBR), blandningar av vegetibiliska fetter 
(oljor, inbegripet härdade) 

0 0 

1517 90 99 19 – – – – – Andra 0 0 

– – – – Andra: 

1517 90 99 91 – – – – – Matfetter och specialfetter som kakaosmörersättningar 
(CBS, CBE, CBR), blandningar av vegetibiliska fetter 
(oljor, inbegripet härdade) 

5 30 % sänkning under 
5 år
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1517 90 99 99 – – – – – Andra 15 30 % sänkning under 
5 år 

1518 00 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, 
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i va
kuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, 
med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga bland
ningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter 
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt 
detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

1518 00 10 00 – Linoxyn 5 0 

– Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt 
eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

1518 00 31 00 – – Oraffinerade 10 3 

1518 00 39 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

1518 00 91 00 – – Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktio
ner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydrati
serade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphett
ning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt 
modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 

10 3 

– – Andra 

1518 00 95 00 – – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter 
eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller 
oljor samt fraktioner av dessa 

20 5 

1518 00 99 00 – – – Andra 20 5 

[1519] 

1520 00 00 00 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut 0 0 

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra in
sektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller fär
gade 

1521 10 00 00 – Vegetabiliska vaxer 0 0 

1521 90 – Andra 

1521 90 10 00 – – Spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad 15 3 

– – Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade 

1521 90 91 00 – – – Råa 15 3 

1521 90 99 00 – – – Andra 15 3 

1522 00 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller 
andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska 
vaxer
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1522 00 10 00 – Degras 20 5 

– Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra 
fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 

– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande be
ståndsdel 

1522 00 31 00 – – – Soapstocks 20 5 

1522 00 39 00 – – – Andra 20 5 

– – Andra slag 

1522 00 91 00 – – – Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks 20 20 % sänkning under 
5 år 

1522 00 99 00 – – – Andra 20 20 % sänkning under 
5 år 

IV AVDELNING IV – BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT 
OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

16 KAPITEL 16 – BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, 
BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

1601 00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller 
blod; beredningar av dessa produkter 

1601 00 10 00 – Av lever 15 7 

– Andra slag 

1601 00 91 00 – – Rå korv, torr eller bredbar 15 50 % sänkning under 
10 år 

1601 00 99 00 – – Annat 15 50 % sänkning under 
10 år 

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på 
annat sätt 

1602 10 00 00 – Homogeniserade beredningar 15 20 % sänkning under 
5 år 

1602 20 – Varor av lever av alla slags djur 

– – Gås- eller anklever 

1602 20 11 00 – – – Innehållande 75 viktprocent eller mer av fet gås- eller 
anklever 

10 7 

1602 20 19 00 – – – Annan 10 50 % sänkning under 
7 år 

1602 20 90 00 – – Andra 20 50 % sänkning under 
10 år 

– Varor av fjäderfä enligt 0105 

1602 31 – – Av kalkon 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä
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1602 31 11 00 – – – – Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat 
sätt värmebehandlat 

20 7 

1602 31 19 00 – – – – Andra 20 7 

1602 31 30 00 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

20 7 

1602 31 90 00 – – – Andra 20 7 

1602 32 – – Av höns av arten Gallus domesticus 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä 

1602 32 11 00 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 15 20 % sänkning under 
5 år 

1602 32 19 00 – – – – Andra 15 20 % sänkning under 
5 år 

1602 32 30 00 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

15 7 

1602 32 90 00 – – – Andra 15 7 

1602 39 – – Av annat fjäderfä 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä 

1602 39 21 00 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 20 7 

1602 39 29 00 – – – – Andra 20 7 

1602 39 40 00 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

20 7 

1602 39 80 00 – – – Andra 20 7 

– Varor av svin 

1602 41 – – Skinka och delar därav 

1602 41 10 00 – – – Av tamsvin 10 7 

1602 41 90 00 – – – Andra 10 7 

1602 42 – – Bog och delar därav 

1602 42 10 00 – – – Av tamsvin 10 7 

1602 42 90 00 – – – Andra 10 7 

1602 49 – – Andra produkter av svin, inbegripet blandade stycknings
delar 

– – – Av tamsvin 

– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

1602 49 11 00 – – – – – Rygg (med undantag av nacke) och delar därav, in
begripet blandningar av rygg eller skinka 

10 50 % sänkning under 
7 år
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1602 49 13 00 – – – – – Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals 
och bog 

10 50 % sänkning under 
7 år 

1602 49 15 00 – – – – – Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), 
bog, rygg eller hals och delar därav 

10 7 

1602 49 19 00 – – – – – Andra 10 50 % sänkning under 
7 år 

1602 49 30 00 – – – – Innehållande 40 viktprocent eller mer, men mindre än 
80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, 
inbegripet fett av alla slag eller ursprung 

10 7 

1602 49 50 00 – – – – Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

10 50 % sänkning under 
7 år 

1602 49 90 00 – – – Andra 10 7 

1602 50 – Varor av nötkreatur och andra oxdjur 

1602 50 10 00 – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; bland
ningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller 
på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter 

10 7 

– – Andra 

– – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 

1602 50 31 00 – – – – Corned beef 10 7 

1602 50 39 00 – – – – Andra 10 7 

1602 50 80 00 – – – Andra 10 7 

1602 90 – Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags 
djur 

1602 90 10 00 – – Beredningar av blod av alla slags djur 10 20 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

1602 90 31 00 – – – Av vilt eller kanin 10 7 

1602 90 41 00 – – – Av ren 10 7 

– – – Andra 

1602 90 51 00 – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin 10 7 

– – – – Andra 

– – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur 
eller andra oxdjur 

1602 90 61 00 – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter 

10 7 

1602 90 69 00 – – – – – – Andra 10 7 

– – – – – Andra 

– – – – – – Av får eller get 

– – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter
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1602 90 72 00 – – – – – – – – Av får 10 7 

1602 90 74 00 – – – – – – – – Av get 10 7 

– – – – – – – Andra 

1602 90 76 00 – – – – – – – – Av får 10 7 

1602 90 78 00 – – – – – – – – Av get 10 7 

1602 90 98 00 – – – – – – Andra 10 7 

1603 00 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur 

1603 00 10 00 – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 0 0 

1603 00 80 00 – Andra slag 0 0 

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som 
framställts av fiskrom 

– Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen 

1604 11 00 00 – – Lax 5 50 % sänkning under 
5 år 

1604 12 – – Sill och strömming 

1604 12 10 00 – – – Filéer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta 5 5 

– – – Andra produkter 

1604 12 91 00 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 5 50 % sänkning under 
5 år 

1604 12 99 00 – – – – Andra 5 50 % sänkning under 
5 år 

1604 13 – – Sardiner samt sardineller och skarpsill 

– – – Sardiner 

1604 13 11 00 – – – – I olivolja 10 20 % sänkning under 
5 år 

1604 13 19 00 – – – – Andra 10 0 

1604 13 90 – – – Andra produkter 

1604 13 90 10 – – – – Skarpsill i olja 10 0 

1604 13 90 90 – – – – Andra 10 0 

1604 14 – – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.) 

– – – Tonfisk och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pe
lamis) 

1604 14 11 00 – – – – I vegetabilisk olja 7 50 % sänkning under 
5 år 

– – – – Andra
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1604 14 16 00 – – – – – Filéer, så kallade ”loins” 7 20 % sänkning under 
10 år 

1604 14 18 00 – – – – – Andra 7 50 % sänkning under 
5 år 

1604 14 90 00 – – – Bonit (Sarda spp.) 7 7 

1604 15 – – Makrill 

– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 

1604 15 11 – – – – Filéer 

1604 15 11 10 – – – – – Av arten Scomber scombrus 5 5 

1604 15 11 20 – – – – – Av arten Scomber japonicus 10 20 % sänkning under 
10 år 

1604 15 19 – – – – Andra produkter 

1604 15 19 10 – – – – – Av arten Scomber scombrus 5 7 

1604 15 19 20 – – – – – Av arten Scomber japonicus 10 20 % sänkning under 
5 år 

1604 15 90 00 – – – Av arten Scomber australasicus 5 5 

1604 16 00 00 – – Ansjovis 10 50 % sänkning under 
5 år 

1604 19 – – Annan fisk 

1604 19 10 00 – – – Laxfisk, med undantag av lax 8 7 

– – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthyn
nus pelamis eller Katsuwonus pelamis) 

1604 19 31 00 – – – – Filéer, så kallade ”loins” 10 5 

1604 19 39 00 – – – – Andra 10 50 % sänkning under 
5 år 

1604 19 50 00 – – – Fisk av arten Orcrynopsis unicolor 10 3 

– – – Annan 

1604 19 91 – – – – Filéer, råa, enbart panerade, även förstekta i olja, frysta 

1604 19 91 10 – – – – – Av kungsfisk av arten Sebastes marinus 5 3 

1604 19 91 20 – – – – – Av kummel av arten Urophycis chuss 5 3 

1604 19 91 30 – – – – – Av kummel av arten Merluccius bilinearis 5 3 

1604 19 91 40 – – – – – Av kummel av arten Merluccius productus 5 3 

1604 19 91 90 – – – – – Andra 5 50 % sänkning under 
5 år
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– – – – Andra produkter 

1604 19 92 00 – – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 

1604 19 93 00 – – – – – Gråsej (Pollachius virens) 5 5 

1604 19 94 – – – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

1604 19 94 10 – – – – – – Av arten Merluccius productus 5 5 

1604 19 94 20 – – – – – – Av arten Merluccius bilinearis 5 5 

1604 19 94 30 – – – – – – Urophycis chuss 5 5 

1604 19 94 90 – – – – – – Andra 5 7 

1604 19 95 00 – – – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk 
(Pollachius pollachius) 

5 5 

1604 19 98 – – – – – Annan 

1604 19 98 10 – – – – – – Kungsfisk av arten Sebastes marinus 5 5 

1604 19 98 20 – – – – – – Fisk av släktet Acipenseriformes 5 5 

1604 19 98 30 – – – – – – Gös (Stizostedion spp.) 5 5 

1604 19 98 90 – – – – – – Andra 5 50 % sänkning under 
5 år 

1604 20 – Annan beredd eller konserverad fisk 

1604 20 05 00 – – Surimiberedningar 5 50 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

1604 20 10 00 – – – Av lax 5 5 

1604 20 30 – – – Av laxfisk, med undantag av lax 

1604 20 30 10 – – – – Av röding (Salvelinus alpinus) 5 3 

1604 20 30 90 – – – – Andra 5 7 

1604 20 40 00 – – – Av ansjovis 10 7 

1604 20 50 – – – Av sardiner, Sarda spp., makrill av arterna Scomber scomb
rus och Scomber japonicus, fisk av arten Orcynopsis unicolor 

1604 20 50 10 – – – – Av makrill av arten Scomber scombrus 10 5 

1604 20 50 20 – – – – Av bonit 5 5 

1604 20 50 30 – – – – Av fisk av arten Orcynopsis unicolor 5 5 

1604 20 50 90 – – – – Av annan fisk 10 5 

1604 20 70 00 – – – Av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus 5 5 

1604 20 90 – – – Av annan fisk
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1604 20 90 10 – – – – Av fisk av släktet Acipenseriformes 5 5 

1604 20 90 20 – – – – Av gös (Stizostedion spp.) 5 5 

1604 20 90 90 – – – – Av annan fisk 5 0 

1604 30 – Kaviar och kaviarersättning 

1604 30 10 00 – – Kaviar (störrom) 10 5 

1604 30 90 00 – – Kaviarersättning 10 50 % sänkning under 
5 år 

1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda 
eller konserverade 

1605 10 00 00 – Krabbor 0 0 

1605 20 – Räkor 

1605 20 10 00 – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 0 0 

– – Andra 

1605 20 91 00 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg 0 0 

1605 20 99 00 – – – Andra 0 0 

1605 30 – Hummer 

1605 30 10 00 – – Hummerkött, kokat, avsett för beredningsindustrin för till
verkning av hummersmör eller av pastor, patéer, soppor 
eller såser 

0 0 

1605 30 90 00 – – Annan 0 0 

1605 40 00 00 – Andra kräftdjur 10 20 % sänkning under 
10 år 

1605 90 – Andra slag 

– – Blötdjur 

– – – Musslor (Mytilus spp. och Perna spp.) 

1605 90 11 00 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 5 20 % sänkning under 
10 år 

1605 90 19 00 – – – – Andra 5 20 % sänkning under 
10 år 

1605 90 30 00 – – – Andra 5 20 % sänkning under 
10 år 

1605 90 90 00 – – Andra ryggradslösa vattendjur 10 20 % sänkning under 
10 år 

17 KAPITEL 17 – SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sac
karos, i fast form 

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
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1701 11 – – Socker från sockerrör 

1701 11 10 00 – – – För raffinering 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1701 11 90 00 – – – Annat 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1701 12 – – Socker från sockerbetor 

1701 12 10 00 – – – För raffinering 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1701 12 90 00 – – – Annat 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– Andra slag 

1701 91 00 00 – – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1701 99 – – Annat 

1701 99 10 00 – – – Vitt socker 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1701 99 90 00 – – – Annat 50 Tullkvot_Socker 
(30 000–40 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos 
och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan 
tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; sockerkulör 

– Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och 
andra lösningar av mjölksocker 

1702 11 00 00 – – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vat
tenfri laktos i torrsubstansen 

5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 19 00 00 – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 20 – Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker 

1702 20 10 00 – – Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller 
färgämnen 

5 0 

1702 20 90 00 – – Annat 5 0
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1702 30 – Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och 
andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker 
(fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

1702 30 10 00 – – Isoglukos 5 0 

– – Annat 

– – – Innehållande minst 99 viktprocent druvsocker 

1702 30 51 00 – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 30 59 00 – – – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Annat 

1702 30 91 00 – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 5 0 

1702 30 99 00 – – – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 40 – Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, 
innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 vikt
procent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undan
tag av invertsocker 

1702 40 10 00 – – Isoglukos 5 0 

1702 40 90 00 – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 50 00 00 – Kemiskt ren fruktos 5 0 

1702 60 – Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av 
fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker 
beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker 

1702 60 10 00 – – Isoglukos 5 0 

1702 60 80 00 – – Inulinsirap 5 0 

1702 60 95 00 – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 90 – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och 
sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

1702 90 10 00 – – Kemiskt ren maltos 5 0 

1702 90 30 00 – – Isoglukos 5 0 

1702 90 50 00 – – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltod
extrin 

5 0 

1702 90 60 00 – – Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung 5 0 

– – Sockerkulör
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1702 90 71 00 – – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på 
torrsubstansen 

5 20 % sänkning under 
5 år 

– – – Annat 

1702 90 75 00 – – – – I form av pulver, även agglomererat 5 0 

1702 90 79 00 – – – – Annat 5 20 % sänkning under 
5 år 

1702 90 80 00 – – Inulinsirap 5 0 

1702 90 99 00 – – Andra 5 20 % sänkning under 
5 år 

1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 

1703 10 00 00 – Sockerrörsmelass 10 3 

1703 90 00 00 – Andra slag 10 3 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande 
kakao 

1704 10 – Tuggummi, även överdraget med socker 

– – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

1704 10 11 00 – – – I plattor 10 0 

1704 10 19 00 – – – Annat 10 0 

– – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker beräknat som sackaros) 

1704 10 91 00 – – – I plattor 10 0 

1704 10 99 00 – – – Annat 10 0 

1704 90 – Andra slag 

1704 90 10 00 – – Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, 
men utan andra tillsatser 

10 3 

1704 90 30 00 – – Vit choklad 10 0 

– – Andra 

1704 90 51 00 – – – Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackade i förpack
ningar med nettovikt av minst 1 kg 

10 0 

1704 90 55 00 – – – Pastiller, tabletter o.d. mot hosta 10 0 

1704 90 61 00 – – – Dragéer 10 0 

– – – Andra 

1704 90 65 00 – – – – Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfek
tyrer 

10 0 

1704 90 71 00 – – – – Karameller o.d., även fyllda 10 0
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1704 90 75 00 – – – – Kola o.d. 10 0 

– – – – Andra 

1704 90 81 00 – – – – – Tabletter framställda genom sammanpressning 10 0 

1704 90 99 00 – – – – – Andra 10 0 för ett sockerinne
håll < 70 %; 20 % 

sänkning under 5 år 
för ett sockerinnehåll 

≥ 70 % 

18 KAPITEL 18 – KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR 

1801 00 00 00 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade 0 0 

1802 00 00 00 Kakaoskal och annat kakaoavfall 5 1 

1803 Kakaomassa, även avfettad 

1803 10 00 00 – Inte avfettad 0 0 

1803 20 00 00 – Helt eller delvis avfettad 0 0 

1804 00 00 00 Kakaosmör (fett eller olja) 0 0 

1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

1805 00 00 10 – Löst i förpackning med mer än 10 kg 0 0 

1805 00 00 90 – Andra 0 0 

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 

1806 10 – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

1806 10 15 00 – – Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 
viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som 
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

5 0 

1806 10 20 00 – – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

5 0 

1806 10 30 00 – – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

5 20 % sänkning under 
5 år 

1806 10 90 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt 
som sackaros 

5 20 % sänkning under 
5 år 

1806 20 – Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vä
gande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulver
form, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst 
liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg
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1806 20 10 00 – – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sam
manlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

15 0 

1806 20 30 00 – – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 
viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

15 0 

– – Andra 

1806 20 50 00 – – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör 15 0 

1806 20 70 00 – – – ”Chocolate milk crumb” 15 20 % sänkning under 
5 år 

1806 20 80 00 – – – Chokladglasyr 15 0 

1806 20 95 00 – – – Andra 15 0 för ett sockerinne
håll < 70 %; 20 % 

sänkning under 5 år 
för ett sockerinnehåll 

≥ 70 % 

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger 

1806 31 00 00 – – Fyllda 10 0 

1806 32 – – Ofyllda 

1806 32 10 00 – – – Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter 5 0 

1806 32 90 00 – – – Andra 5 0 

1806 90 – Andra slag 

– – Choklad och varor av choklad 

– – – Konfekt, även med fyllning 

1806 90 11 00 – – – – Innehållande alkohol 10 0 

1806 90 19 00 – – – – Andra 10 0 

– – – Andra 

1806 90 31 00 – – – – Fyllda 10 0 

1806 90 39 – – – – Ofyllda 

1806 90 39 10 – – – – – Produkter med icke ätbara spel eller souvenirer 10 0 

1806 90 39 90 – – – – – Andra 10 0 

1806 90 50 00 – – Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande 
kakao 

10 0 

1806 90 60 00 – – Smörgåspålägg innehållande kakao 10 0 

1806 90 70 00 – – Kakaoberedningar för framställning av drycker 10 0 

1806 90 90 00 – – Andra 10 0
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19 KAPITEL 19 – BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄR
KELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK 

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stär
kelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller inne
håller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt av
fettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som 
inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent 
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans 

1901 10 00 00 – Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar 0 0 

1901 20 00 00 – Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 10 0 

1901 90 – Andra slag 

– – Maltextrakt 

1901 90 11 00 – – – Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent 10 0 

1901 90 19 00 – – – Annat 10 0 

– – Andra livsmedelsberedningar 

1901 90 91 00 – – – Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % 
mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller 
isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag 
av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt 
0401–0404 

10 0 

1901 90 99 00 – – – Andra 10 0 för ett sockerinne
håll < 70 %; 20 % 

sänkning under 5 år 
för ett sockerinnehåll 

≥ 70 % 

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, 
även beredd 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt bered
da 

1902 11 00 00 – – Innehållande ägg 20 0 

1902 19 – – Andra 

1902 19 10 00 – – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl 15 0 

1902 19 90 00 – – – Andra 15 0 

1902 20 – Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda 

1902 20 10 00 – – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur 

20 5
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1902 20 30 00 – – Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, 
oavsett ursprung 

20 5 

– – Andra 

1902 20 91 00 – – – Kokta 20 0 

1902 20 99 00 – – – Andra 20 0 

1902 30 – Andra pastaprodukter 

1902 30 10 00 – – Torkade 10 0 

1902 30 90 00 – – Andra 10 0 

1902 40 – Couscous 

1902 40 10 00 – – Inte beredda 20 0 

1902 40 90 00 – – Andra 20 0 

1903 00 00 00 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i 
form av flingor, gryn o.d. 

20 5 

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning 
av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); 
spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller 
andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), 
förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen 
någon annanstans 

1904 10 – Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter 

1904 10 10 00 – – Framställda av majs 10 0 

1904 10 30 00 – – Framställda av ris 10 0 

1904 10 90 00 – – Andra 10 0 

1904 20 – Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor 
eller av blandningar av orostade och rostade spann
målsflingor eller svällning av spannmål 

1904 20 10 00 – – Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spann
målsflingor 

10 0 

– – Andra 

1904 20 91 00 – – – Framställda av majs 10 0 

1904 20 95 00 – – – Framställda av ris 10 0 

1904 20 99 00 – – – Andra 10 0 

1904 30 00 00 – Bulgurvete 10 20 % sänkning under 
5 år
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1904 90 – Andra slag 

1904 90 10 00 – – Risprodukter 10 0 

1904 90 80 00 – – Andra 10 0 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; 
nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

1905 10 00 00 – Knäckebröd 10 0 

1905 20 – Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices” 

1905 20 10 00 – – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

10 0 

1905 20 30 00 – – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sac
karos (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 

10 0 

1905 20 90 00 – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) 

10 0 

– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) 

1905 31 – – Söta kex, småkakor o.d. 

– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra be
redningar innehållande kakao 

1905 31 11 00 – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g 10 0 

1905 31 19 00 – – – – Andra 10 0 

– – – Andra 

1905 31 30 00 – – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett 10 0 

– – – – Andra 

1905 31 91 00 – – – – – Kex med mellanlägg 10 0 

1905 31 99 00 – – – – – Andra 10 0 

1905 32 – – Våfflor och rån (wafers) 

1905 32 05 00 – – – Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent 10 0 

– – – Andra 

– – – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra 
beredningar innehållande kakao 

1905 32 11 00 – – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 
85 g 

10 0 

1905 32 19 00 – – – – – Andra 10 0 

– – – – Andra
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1905 32 91 00 – – – – – Salta, även fyllda 10 0 

1905 32 99 00 – – – – – Andra 10 0 

1905 40 – Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 

1905 40 10 00 – – Skorpor 12 0 

1905 40 90 00 – – Andra 12 0 

1905 90 – Andra slag 

1905 90 10 00 – – Matzos 10 0 

1905 90 20 00 – – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

10 0 

– – Andra 

1905 90 30 00 – – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och 
innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker 
och högst 5 viktprocent fett 

10 0 

1905 90 45 00 – – – Kex 10 0 

1905 90 55 00 – – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta 10 0 

– – – Andra 

1905 90 60 00 – – – – Med tillsats av sötningsmedel 10 0 

1905 90 90 00 – – – – Andra 10 0 

20 KAPITEL 20 – BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, 
BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR 

2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, be
redda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 

2001 10 00 00 – Gurkor 10 3 

2001 90 – Andra slag 

2001 90 10 00 – – Mango chutney 17 3 

2001 90 20 00 – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 17 3 

2001 90 30 00 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 17 3 

2001 90 40 00 – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

17 0 

2001 90 50 00 – – Svampar 17 3 

2001 90 60 00 – – Palmhjärtan 17 3 

2001 90 65 00 – – Oliver 17 3 

2001 90 70 00 – – Sötpaprika 17 3
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2001 90 91 00 – – Tropiska frukter och tropiska nötter 17 3 

2001 90 93 00 – – Kepalök (vanlig lök) 17 3 

2001 90 99 00 – – Andra 17 3 

2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra 

2002 10 – Hela eller i bitar 

2002 10 10 00 – – Skalade 8 20 % sänkning under 
5 år 

2002 10 90 00 – – Andra 8 20 % sänkning under 
5 år 

2002 90 – Andra slag 

– – Med en torrsubstans av mindre än 12 viktprocent 

2002 90 11 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

12 20 % sänkning under 
5 år 

2002 90 19 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12 20 % sänkning under 
5 år 

– – Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst 
30 viktprocent 

2002 90 31 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

12 3 

2002 90 39 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12 3 

– – Med en torrsubstans över 30 viktprocent 

2002 90 91 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

12 3 

2002 90 99 00 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12 20 % sänkning under 
5 år 

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt 
än med ättika eller ättiksyra 

2003 10 – Svampar av släktet Agaricus 

2003 10 20 00 – – Tillfälligt konserverade, genomkokta 10 20 % sänkning under 
5 år 

2003 10 30 00 – – Andra 10 3 

2003 20 00 00 – Tryffel 10 3 

2003 90 00 00 – Andra 10 3 

2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006
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2004 10 – Potatis 

2004 10 10 – – Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterli
gare beredd 

2004 10 10 10 – – – I förpackningar om minst 1 kg inte avsedda för detaljhan
del 

5 0 

2004 10 10 90 – – – Andra 15 3 

– – Annan 

2004 10 91 00 – – – I form av mjöl eller flingor 10 0 

2004 10 99 – – – Andra slag 

2004 10 99 10 – – – – I förpackningar om minst 1 kg inte avsedda för detalj
handel 

5 50 % sänkning under 
5 år 

2004 10 99 90 – – – – Andra 15 20 % sänkning under 
5 år 

2004 90 – Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2004 90 10 00 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 15 3 

2004 90 30 00 – – Surkål, kapris och oliver 15 3 

2004 90 50 00 – – Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus spp.), i 
balja 

15 3 

– – Andra slag, inbegripet blandningar 

2004 90 91 00 – – – Kepalök (vanlig lök), kokt eller på annat sätt värmebe
handlad, men inte ytterligare beredd 

15 3 

2004 90 98 00 – – – Andra 15 3 

2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006 

2005 10 00 00 – Homogeniserade grönsaker 15 3 

2005 20 – Potatis 

2005 20 10 00 – – I form av mjöl eller flingor 12 0 

– – Andra slag 

2005 20 20 00 – – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt 
eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för 
omedelbar förtäring 

12 50 % sänkning under 
5 år 

2005 20 80 00 – – – Andra 12 3 

2005 40 00 00 – Ärter (Pisum sativum) 12 50 % sänkning under 
5 år 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)
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2005 51 00 00 – – Spritade bönor 15 3 

2005 59 00 00 – – Andra bönor 15 3 

2005 60 00 00 – Sparris 15 3 

2005 70 – Oliver 

2005 70 10 00 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg 10 7 

2005 70 90 00 – – Andra 10 3 

2005 80 00 00 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 10 7 

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2005 91 00 00 – – Bambuskott 10 3 

2005 99 – – Andra 

2005 99 10 00 – – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 7 3 

2005 99 20 00 – – – Kapris 10 3 

2005 99 30 00 – – – Kronärtskockor 7 3 

2005 99 40 00 – – – Morötter 10 3 

2005 99 50 00 – – – Blandningar av grönsaker 7 3 

2005 99 60 00 – – – Surkål 10 3 

2005 99 90 00 – – – Andra 10 3 

2006 00 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, 
konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade) 

2006 00 10 00 – Ingefära 20 5 

– Andra slag 

– – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2006 00 31 00 – – – Körsbär 20 5 

2006 00 35 00 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 20 5 

2006 00 38 00 – – – Andra 20 5 

– – Andra 

2006 00 91 00 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 20 5 

2006 00 99 00 – – – Andra 20 5
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2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av 
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

2007 10 – Homogeniserade beredningar 

2007 10 10 00 – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 10 3 

– – Andra 

2007 10 91 00 – – – Av tropiska frukter 10 3 

2007 10 99 00 – – – Andra 10 3 

– Andra slag 

2007 91 – – Av citrusfrukter 

2007 91 10 00 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 15 3 

2007 91 30 00 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

15 3 

2007 91 90 00 – – – Andra 15 3 

2007 99 – – Andra 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 

2007 99 10 00 – – – – Plommon- och sviskonmos samt plommon- och svis
konpasta, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
över 100 kg, för industriell bearbetning 

10 3 

2007 99 20 00 – – – – Kastanjemos och kastanjepasta 10 3 

– – – – Andra 

2007 99 31 00 – – – – – Av körsbär 10 3 

2007 99 33 00 – – – – – Av jordgubbar 10 3 

2007 99 35 00 – – – – – Av hallon 10 3 

2007 99 39 00 – – – – – Andra 10 3 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

2007 99 55 00 – – – – Äppelmos 10 3 

2007 99 57 – – – – Andra 

2007 99 57 10 – – – – – Bananpuré, rambutan, tropiska frukter och nötter, utan 
tillsats av socker eller andra sötningsmedel, frysta eller 
aseptiskt konserverade, i förpackningar med mer än 
190 kg nettovikt 

10 3 

2007 99 57 90 – – – – – Andra 10 3 

– – – Andra
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2007 99 91 00 – – – – Äppelmos 10 3 

2007 99 93 00 – – – – Av tropiska frukter och tropiska nötter 2 0 

2007 99 98 – – – – Andra 

2007 99 98 10 – – – – – Bananpuré, utan tillsats av socker eller andra sötnings
medel, aseptisk konserverade, i förpackningar med mer 
än 190 kg nettovikt 

10 0 

2007 99 98 90 – – – – – Andra 10 3 

2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda 
eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat 
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans 

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med va
randra 

2008 11 – – Jordnötter 

2008 11 10 00 – – – Jordnötssmör 10 3 

– – – Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
av 

– – – – Mer än 1 kg 

2008 11 92 00 – – – – – Rostade 0 0 

2008 11 94 00 – – – – – Andra 10 3 

– – – – Högst 1 kg 

2008 11 96 00 – – – – – Rostade 10 3 

2008 11 98 00 – – – – – Andra 10 3 

2008 19 – – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 19 11 00 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 
viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter 

10 3 

– – – – Andra 

2008 19 13 00 – – – – – Rostade mandlar och pistaschmandlar 0 0 

2008 19 19 00 – – – – – Andra 0 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 19 91 00 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 
viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter 

10 3 

– – – – Andra 

– – – – – Rostade nötter
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2008 19 93 00 – – – – – – Mandlar och pistaschmandlar 10 3 

2008 19 95 00 – – – – – – Andra 10 3 

2008 19 99 00 – – – – – Andra 10 3 

2008 20 – Ananas 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 20 11 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 10 3 

2008 20 19 00 – – – – Annan 10 3 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 20 31 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 10 3 

2008 20 39 00 – – – – Annan 10 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 20 51 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 10 3 

2008 20 59 00 – – – – Annan 10 3 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 20 71 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 10 3 

2008 20 79 00 – – – – Annan 10 3 

2008 20 90 – – – Utan tillsats av socker 

2008 20 90 10 – – – – Löst i förpackning med ett nettoinnehåll av minst 4,5 kg 2 0 

2008 20 90 90 – – – – Andra 10 3 

2008 30 – Citrusfrukter 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 30 11 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 30 19 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Andra
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2008 30 31 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 30 39 00 – – – – Andra 15 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 30 51 00 – – – – Grapefruktklyftor 15 3 

2008 30 55 00 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

15 3 

2008 30 59 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 30 71 00 – – – – Grapefruktklyftor 15 3 

2008 30 75 00 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

15 3 

2008 30 79 00 – – – – Andra 15 3 

2008 30 90 – – – Utan tillsats av socker 

2008 30 90 10 – – – – Löst i förpackning med ett nettoinnehåll av minst 4,5 kg 2 0 

2008 30 90 90 – – – – Andra 15 3 

2008 40 – Päron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 40 11 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 40 19 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra 

2008 40 21 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 40 29 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 40 31 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 % viktprocent 15 3
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2008 40 39 00 – – – – Andra 15 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 40 51 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 15 3 

2008 40 59 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 40 71 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 15 3 

2008 40 79 00 – – – – Andra 15 3 

2008 40 90 00 – – – Utan tillsats av socker 15 3 

2008 50 – Aprikoser 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 50 11 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 50 19 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra 

2008 50 31 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 50 39 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 50 51 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 15 3 

2008 50 59 00 – – – – Andra 15 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 50 61 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 15 3 

2008 50 69 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/303



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2008 50 71 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 15 3 

2008 50 79 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 50 92 00 – – – – 5 kg eller däröver 15 3 

2008 50 94 00 – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 15 3 

2008 50 99 00 – – – – Under 4,5 kg 15 3 

2008 60 – Körsbär 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 60 11 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 3 

2008 60 19 00 – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

2008 60 31 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 3 

2008 60 39 00 – – – – Andra 0 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 50 00 – – – – Mer än 1 kg 10 3 

2008 60 60 00 – – – – Högst 1 kg 10 3 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 70 00 – – – – 4,5 kg eller däröver 10 3 

2008 60 90 00 – – – – Under 4,5 kg 10 3 

2008 70 – Persikor, inbegripet nektariner 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 70 11 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 70 19 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra
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2008 70 31 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 70 39 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 70 51 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 15 3 

2008 70 59 00 – – – – Andra 15 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 70 61 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 15 3 

2008 70 69 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 70 71 00 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 15 3 

2008 70 79 00 – – – – Andra 15 3 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 70 92 00 – – – – 5 kg eller däröver 15 3 

2008 70 98 00 – – – – Under 5 kg 15 3 

2008 80 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 80 11 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 3 

2008 80 19 00 – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

2008 80 31 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 3 

2008 80 39 00 – – – – Andra 10 3 

– – Utan tillsats av alkohol 

2008 80 50 00 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

10 3
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2008 80 70 00 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

10 3 

2008 80 90 00 – – – Utan tillsats av socker 10 3 

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar 
enligt nr 2008 19 

2008 91 00 00 – – Palmhjärtan 5 0 

2008 92 – – Blandningar 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 12 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 14 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – Andra 

2008 92 16 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 18 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 32 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 34 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – Andra 

2008 92 36 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 38 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker 

– – – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer 
än 1 kg 

2008 92 51 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3
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2008 92 59 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – Andra 

– – – – – – Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt 
utgör mer än 50 viktprocent av den totala vikten 

2008 92 72 00 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 74 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – – Andra 

2008 92 76 00 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 78 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

– – – – – 5 kg eller däröver 

2008 92 92 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

2008 92 92 10 – – – – – – – Puré, koncentrerad puré, fryst eller aseptiskt konser
verad, i förpackningar med ett nettoinnehåll av 
minst 190 kg, för tillverkning av juice, nektar och 
dryck 

2 0 

2008 92 92 90 – – – – – – – Andra 15 3 

2008 92 93 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 

2008 92 94 00 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 3 

2008 92 96 00 – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – Under 4,5 kg 

2008 92 97 00 – – – – – – Av tropisk frukt (inbegripet blandningar innehållande 
minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska 
frukter) 

15 3 

2008 92 98 00 – – – – – – Andra 15 3 

2008 99 – – Andra 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Ingefära
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2008 99 11 00 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 15 3 

2008 99 19 00 – – – – – Annan 15 3 

– – – – Druvor 

2008 99 21 00 – – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 15 3 

2008 99 23 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Andra 

– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 99 24 00 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 3 

2008 99 28 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – – Andra 

2008 99 31 00 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 3 

2008 99 34 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 99 36 00 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 3 

2008 99 37 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – – – – Andra 

2008 99 38 00 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 3 

2008 99 40 00 – – – – – – – Andra 15 3 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 99 41 00 – – – – – Ingefära 15 3 

2008 99 43 00 – – – – – Druvor 15 3 

2008 99 45 00 – – – – – Plommon och sviskon 15 3 

2008 99 46 00 – – – – – Passionsfrukter, guava och tamarinder 15 3 

2008 99 47 00 – – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola 
och pitahaya 

15 3
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2008 99 49 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 99 51 00 – – – – – Ingefära 15 3 

2008 99 61 00 – – – – – Passionsfrukter och guava 15 3 

2008 99 62 00 – – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cas
hewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafruk
ter, carambola och pitahaya 

15 3 

2008 99 67 00 – – – – – Andra 15 3 

– – – – Utan tillsats av socker 

– – – – – Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar 
med en nettovikt av 

2008 99 72 00 – – – – – – 5 kg och däröver 15 3 

2008 99 78 00 – – – – – – Under 5 kg 15 3 

2008 99 85 00 – – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. sac
charata) 

15 0 

2008 99 91 00 – – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

15 0 

2008 99 99 – – – – – Andra 

2008 99 99 10 – – – – – – Puré, koncentrerad puré av banan, kiwi, kaktus, ace
rola, rambutan, andra tropiska frukter och nötter, 
frysta eller aseptiskt konserverade, i förpackningar 
med ett nettoinnehåll av minst 190 kg, för tillverk
ning av juice, nektar och drycker 

2 0 

2008 99 99 20 – – – – – – Puré, fryst eller aseptiskt konserverad, i förpackningar 
med ett nettoinnehåll av minst 190 kg, för tillverk
ning av juice, nektar och drycker 

2 0 

2008 99 99 90 – – – – – – Andra 15 3 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, 
ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 

– Apelsinsaft 

2009 11 – – Fryst 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 11 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 2 0
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2009 11 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av högst 67 

2009 11 91 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2 0 

2009 11 99 – – – – Annan 

2009 11 99 10 – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 11 99 20 – – – – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, i för
packningar med ett nettoinnehåll med mer än 
190 kg, med ett värde av mer än 30 EUR per 100 kg 
nettovikt 

2 0 

2009 11 99 90 – – – – – Andra 2 0 

2009 12 00 – – Inte frysta, med ett Brixtal av högst 20 

2009 12 00 10 – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, i förpack
ningar med ett nettoinnehåll med mer än 190 kg, med 
ett värde av mer än 30 EUR per 100 kg nettovikt 

2 0 

2009 12 00 90 – – – Andra 2 0 

2009 19 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 19 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 5 0 

2009 19 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men mindre än 67 

2009 19 91 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

5 0 

2009 19 98 – – – – Annan 

2009 19 98 10 – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 19 98 90 – – – – – Andra 5 0 

– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos) 

2009 21 00 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 21 00 10 – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, i förpack
ningar med ett nettoinnehåll med mer än 190 kg, med 
ett värde av mer än 30 EUR per 100 kg nettovikt 

2 0 

2009 21 00 90 – – – Andra 5 0
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2009 29 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 29 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 5 0 

2009 29 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 29 91 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

5 0 

2009 29 99 – – – – Annan 

2009 29 99 10 – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 29 99 90 – – – – – Andra 5 0 

– Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form 

2009 31 – – Med ett Brixtal av högst 20 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

2009 31 11 00 – – – – Med tillsats av socker 5 0 

2009 31 19 – – – – Andra 

2009 31 19 10 – – – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, i förpack
ningar med ett nettoinnehåll med mer än 190 kg, med 
ett värde av mer än 30 EUR per 100 kg nettovikt 

2 0 

2009 31 19 90 – – – – – Andra 5 0 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – Citronsaft 

2009 31 51 00 – – – – – Med tillsats av socker 5 0 

2009 31 59 00 – – – – – Utan tillsats av socker 5 0 

– – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 31 91 00 – – – – – Med tillsats av socker 5 0 

2009 31 99 00 – – – – – Utan tillsats av socker 5 0 

2009 39 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 39 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 5 0
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2009 39 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

2009 39 31 00 – – – – – Med tillsats av socker 5 0 

2009 39 39 – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 39 39 10 – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 39 39 90 – – – – – – Andra 5 0 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Citronsaft 

2009 39 51 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

5 0 

2009 39 55 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

5 0 

2009 39 59 00 – – – – – – Utan tillsats av socker 5 0 

– – – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 39 91 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

5 0 

2009 39 95 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

5 0 

2009 39 99 00 – – – – – – Utan tillsats av socker 5 0 

– Ananassaft 

2009 41 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 41 10 00 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

10 3 

– – – Annan 

2009 41 91 00 – – – – Med tillsats av socker 10 3 

2009 41 99 – – – – Utan tillsats av socker 

2009 41 99 10 – – – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, förpac
kade i lådor med ett nettoinnehåll över 190 kg, med 
ett värde över 30 EUR per kg nettovikt 

2 0 

2009 41 99 90 – – – – – Andra 10 3 

2009 49 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67
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2009 49 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 10 3 

2009 49 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 49 30 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

10 3 

– – – – Annan 

2009 49 91 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

10 3 

2009 49 93 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

10 3 

2009 49 99 – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 49 99 10 – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 49 99 90 – – – – – Andra 10 20 % sänkning under 
5 år 

2009 50 – Tomatsaft 

2009 50 10 00 – – Med tillsats av socker 10 3 

2009 50 90 00 – – Annan 10 3 

– Druvsaft (inbegripet druvmust) 

2009 61 – – Med ett Brixtal av högst 30 

2009 61 10 00 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR 10 3 

2009 61 90 00 – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 10 3 

2009 69 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 69 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 10 3 

2009 69 19 00 – – – – Annan 2 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR 

2009 69 51 00 – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 69 59 00 – – – – – Annan 10 3 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent
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2009 69 71 00 – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 69 79 00 – – – – – – Annan 10 3 

2009 69 90 00 – – – – – Annan 10 3 

– Äppelsaft 

2009 71 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 71 10 00 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

10 3 

– – – Annan 

2009 71 91 00 – – – – Med tillsats av socker 10 3 

2009 71 99 00 – – – – Utan tillsats av socker 10 3 

2009 79 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 79 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 10 3 

2009 79 19 00 – – – – Annan 10 3 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 79 30 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

10 3 

– – – – Annan 

2009 79 91 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

10 3 

2009 79 93 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

10 3 

2009 79 99 00 – – – – – Utan tillsats av socker 10 3 

2009 80 – Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad 
form 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Päronsaft 

2009 80 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 10 3 

2009 80 19 00 – – – – Annan 10 3 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

2009 80 34 – – – – – Saft av tropiska frukter

SV L 161/314 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2009 80 34 10 – – – – – – Saft av passionsfrukt 2 0 

2009 80 34 20 – – – – – – Saft av guava 0 0 

2009 80 34 90 – – – – – – Andra 8 2 

2009 80 35 00 – – – – – Annan 2 0 

– – – – Annan 

2009 80 36 00 – – – – – Saft av tropiska frukter 8 2 

2009 80 38 00 – – – – – Annan 2 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Päronsaft 

2009 80 50 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

10 3 

– – – – Annan 

2009 80 61 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

10 3 

2009 80 63 00 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

10 3 

2009 80 69 00 – – – – – Utan tillsats av socker 10 3 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

2009 80 71 00 – – – – – Körsbärssaft 10 3 

2009 80 73 00 – – – – – Saft av tropiska frukter 10 3 

2009 80 79 00 – – – – – Annan 10 3 

– – – – Annan 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 80 85 – – – – – – Saft av tropiska frukter 

2009 80 85 10 – – – – – – – Saft av passionsfrukt och guava 8 0 

2009 80 85 90 – – – – – – – Andra 10 3 

2009 80 86 00 – – – – – – Annan 10 3 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent
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2009 80 88 00 – – – – – – Saft av tropiska frukter 10 3 

2009 80 89 00 – – – – – – Annan 10 3 

– – – – – Utan tillsats av socker 

2009 80 95 – – – – – – Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon 

2009 80 95 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 80 95 90 – – – – – – – Andra 10 3 

2009 80 96 00 – – – – – – Körsbärssaft 10 3 

2009 80 97 – – – – – – Saft av tropiska frukter 

2009 80 97 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 80 97 20 – – – – – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, förpac
kade i lådor med ett nettoinnehåll över 190 kg, med 
ett värde över 30 EUR per kg nettovikt 

2 0 

2009 80 97 90 – – – – – – – Andra 10 3 

2009 80 99 – – – – – – Annan 

2009 80 99 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 80 99 20 – – – – – – – Naturlig banansaft (oreducerad), utan tillsats av soc
ker, förpackade i lådor med ett nettoinnehåll över 
190 kg, med ett värde över 30 EUR per kg nettovikt 

2 0 

2009 80 99 90 – – – – – – – Andra 10 3 

2009 90 – Saftblandningar 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron 

2009 90 11 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 10 3 

2009 90 19 00 – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

2009 90 21 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 10 3 

2009 90 29 00 – – – – Andra 2 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron
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2009 90 31 00 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

10 3 

2009 90 39 00 – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 41 00 – – – – – – Med tillsats av socker 10 3 

2009 90 49 – – – – – – Andra 

2009 90 49 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 90 49 20 – – – – – – – Naturlig (oreducerad), utan tillsats av socker, förpac
kade i lådor med ett nettoinnehåll över 190 kg 

2 0 

2009 90 49 90 – – – – – – – Andra 10 3 

– – – – – Andra 

2009 90 51 00 – – – – – – Med tillsats av socker 10 3 

2009 90 59 – – – – – – Andra 

2009 90 59 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 90 59 20 – – – – – – – Blandningar av saft från tropiska frukter, naturlig 
(oreducerad), utan tillsats av socker, förpackade i 
lådor med ett nettoinnehåll över 190 kg 

2 0 

2009 90 59 30 – – – – – – – Blandningar av saft från citrusfrukter, naturlig (ore
ducerad), utan tillsats av socker, förpackade i lådor 
med ett nettoinnehåll över 190 kg 

2 0 

2009 90 59 90 – – – – – – – Andra 10 3 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 71 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

10 3 

2009 90 73 00 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

10 3 

2009 90 79 – – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 90 79 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0
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2009 90 79 90 – – – – – – – Andra 10 3 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 90 92 00 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10 3 

2009 90 94 00 – – – – – – – Andra 10 3 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

2009 90 95 00 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10 3 

2009 90 96 00 – – – – – – – Andra 10 3 

– – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 90 97 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 

2009 90 97 10 – – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 90 97 90 – – – – – – – – Andra 10 3 

2009 90 98 – – – – – – – Andra 

2009 90 98 10 – – – – – – – Koncentrerad 2 0 

2009 90 98 90 – – – – – – – – Andra 10 3 

21 KAPITEL 21 – DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR 

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt 
beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, 
te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurro
gat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar 
på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på 
basis av kaffe 

2101 11 – – Extrakter, essenser och koncentrat 

2101 11 11 – – – Med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 vikt
procent 

2101 11 11 10 – – – – Snabbkaffe i förpackning med mer än 10 kg 5 3 

2101 11 11 90 – – – – Andra 10 3 

2101 11 19 00 – – – Andra 10 3 

2101 12 – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat 
eller på basis av kaffe
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2101 12 92 00 – – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncent
rat av kaffe 

10 3 

2101 12 98 00 – – – Andra 10 50 % sänkning under 
5 år 

2101 20 – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt 
beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller kon
centrat eller på basis av te eller matte 

2101 20 20 00 – – Extrakter, essenser och koncentrat 10 3 

– – Beredningar 

2101 20 92 00 – – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller 
matte 

10 3 

2101 20 98 00 – – – Andra 10 50 % sänkning under 
5 år 

2101 30 – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt ex
trakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 11 00 – – – Rostad cikoriarot 10 3 

2101 30 19 00 – – – Andra 10 0 

– – Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och 
andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 91 00 – – – Av rostad cikoriarot 10 3 

2101 30 99 00 – – – Andra 10 0 

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, 
döda (med undantag av vacciner enligt 3002); beredda bak
pulver 

2102 10 – Aktiv jäst 

2102 10 10 00 – – Jästkulturer 15 5 

– – Bagerijäst 

2102 10 31 00 – – – Torrjäst 20 5 

2102 10 39 00 – – – Annan 20 5 

2102 10 90 00 – – Annan 15 5 

2102 20 – Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda 

– – Inaktiv jäst
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2102 20 11 00 – – – I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar 
med ett nettoinnehåll av högst 1 kg 

10 3 

2102 20 19 00 – – – Annan 10 3 

2102 20 90 00 – – Andra slag 10 3 

2102 30 00 00 – Beredda bakpulver 10 3 

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar 
för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap 

2103 10 00 00 – Sojasås 15 3 

2103 20 00 00 – Tomatketchup och annan tomatsås 15 3 

2103 30 – Senapspulver och beredd senap 

2103 30 10 00 – – Senapspulver 15 3 

2103 30 90 00 – – Beredd senap 12 3 

2103 90 – Andra slag 

2103 90 10 00 – – Flytande mangochutney 10 3 

2103 90 30 00 – – Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volym
procent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryd
dor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 vikt
procent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 
0,5 liter 

10 3 

2103 90 90 00 – – Andra 10 7 

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livs
medelsberedningar 

2104 10 – Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger 

2104 10 10 00 – – Torkade 10 7 

2104 10 90 00 – – Andra 10 3 

2104 20 00 00 – Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 10 50 % sänkning under 
5 år 

2105 00 Glassvaror, även innehållande kakao 

2105 00 10 – Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 
viktprocent mjölkfett 

2105 00 10 10 – – Fruktglass, gjord från blandning enligt nr 2106 90 98 60 5 0 

2105 00 10 90 – – Andra 10 0 

– Innehållande mjölkfett
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2105 00 91 00 – – Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent 10 0 

2105 00 99 00 – – Till en mängd av minst 7 viktprocent 10 0 

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2106 10 – Proteinkoncentrat och texturerade proteiner 

2106 10 20 00 – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker 
eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent 
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktpro
cent druvsocker eller stärkelse 

4 20 % sänkning under 
5 år 

2106 10 80 00 – – Andra 4 0 

2106 90 – Andra slag 

2106 90 20 00 – – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på 
luktämnen, av sådana slag som används för framställning 
av drycker 

10 0 

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar 

2106 90 30 00 – – – Av isoglukos 5 0 

– – – Andra 

2106 90 51 00 – – – – Av laktos 5 0 

2106 90 55 00 – – – – Av druvsocker eller maltodextrin 5 0 

2106 90 59 00 – – – – Andra 10 50 % sänkning under 
5 år 

– – Andra 

2106 90 92 00 – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 vikt
procent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 
5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

8 7 

2106 90 98 – – – Andra 

2106 90 98 60 – – – – Blandning för beredning av fruktglass, med innehåll av 
koncentrat av fruktsafter eller alkoholfria drycker med 
ett sockerinnehåll av högst 30 viktprocent och utan 
mjölkfett 

5 0 

2106 90 98 90 – – – – Andra 0 0 

22 KAPITEL 22 – DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA 

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt 
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel eller av aromämne; is och snö 

2201 10 – Mineralvatten och kolsyrat vatten 

– – Naturligt mineralvatten
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2201 10 11 00 – – – Utan kolsyra 10 0 

2201 10 19 00 – – – Annat 10 0 

2201 10 90 00 – – Annat 10 0 

2201 90 00 00 – Andra slag 10 0 

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med till
sats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, 
samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och 
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 

2202 10 00 00 – Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromäm
ne 

5 0 

2202 90 – Andra slag 

2202 90 10 00 – – Inte innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av 
varor enligt nr 0401–0404 

5 0 

– – Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404 

2202 90 91 00 – – – Mindre än 0,2 viktprocent 5 0 

2202 90 95 00 – – – Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent 5 0 

2202 90 99 00 – – – Minst 2 viktprocent 5 0 

2203 00 Maltdrycker 

– På kärl rymmande högst 10 liter 

2203 00 01 00 – – I flaska 0,05 EUR/ 
liter 

0 

2203 00 09 00 – – Andra 0,05 EUR/ 
liter 

0 

2203 00 10 00 – På kärl rymmande mer än 10 liter 0,05 EUR/ 
liter 

0 

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; 
druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 

2204 10 – Mousserande vin 

– – Med en verklig alkoholhalt av minst 8,5 volymprocent 

2204 10 11 00 – – – Champagne 1,5 EUR/liter 5 

2204 10 19 00 – – – Annat 1,5 EUR/liter 5 

– – Annat
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2204 10 91 00 – – – Asti spumante 1,5 EUR/liter 5 

2204 10 99 00 – – – Annat 1,5 EUR/liter 5 

– Annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats eller av
brutits genom tillsats av alkohol 

2204 21 – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2204 21 10 00 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats 
med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt 
nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett 
övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

0,3 EUR/liter 5 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 11 00 – – – – – – – Alsace 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 12 00 – – – – – – – Bordeaux 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 13 00 – – – – – – – Bourgogne 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 17 00 – – – – – – – Val de Loire 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 18 00 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 19 00 – – – – – – – Pfalz 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 22 00 – – – – – – – Rheinhessen 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 23 00 – – – – – – – Tokaj 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 24 00 – – – – – – – Lazio 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 26 00 – – – – – – – Toscana 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 27 00 – – – – – – – Trentino, Alto Adige och Friuli 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 28 00 – – – – – – – Veneto 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 32 00 – – – – – – – Vinho Verde 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 34 00 – – – – – – – Penedés 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 36 00 – – – – – – – Rioja 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 37 00 – – – – – – – Valencia 0,3 EUR/liter 5
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2204 21 38 00 – – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – – – Andra 

2204 21 42 00 – – – – – – – Bordeaux 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 43 00 – – – – – – – Bourgogne 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 44 00 – – – – – – – Beaujolais 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 46 00 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 47 00 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 48 00 – – – – – – – Val de Loire 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 62 00 – – – – – – – Piemonte (Piedmont) 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 66 00 – – – – – – – Toscana 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 67 00 – – – – – – – Trentino och Alto Adige 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 68 00 – – – – – – – Veneto 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 69 00 – – – – – – – Dão, Bairrada och Douro 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 71 00 – – – – – – – Navarra 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 74 00 – – – – – – – Penedés 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 76 00 – – – – – – – Rioja 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 77 00 – – – – – – – Valdepeñas 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 78 00 – – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – – Andra 

2204 21 79 00 – – – – – – Vita 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 80 00 – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 81 00 – – – – – – – Tokaj 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 82 00 – – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 83 00 – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – – Andra 

2204 21 84 00 – – – – – – Vita 0,3 EUR/liter 5
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2204 21 85 00 – – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 21 87 00 – – – – – Marsala 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 88 00 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 89 00 – – – – – Portvin 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 91 00 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 92 00 – – – – – Sherry 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 94 00 – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 21 95 00 – – – – – Portvin 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 96 00 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 98 00 – – – – – Andra 0,3 EUR/liter 5 

2204 21 99 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

0,3 EUR/liter 5 

2204 29 – – Andra 

2204 29 10 00 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats 
med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt 
nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett 
övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

0,4 EUR/liter 5 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 11 00 – – – – – – – Tokaj 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 12 00 – – – – – – – Bordeaux 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 13 00 – – – – – – – Bourgogne 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 17 00 – – – – – – – Val de Loire 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 18 00 – – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – – – Andra
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2204 29 42 00 – – – – – – – Bordeaux 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 43 00 – – – – – – – Bourgogne 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 44 00 – – – – – – – Beaujolais 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 46 00 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 47 00 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 48 00 – – – – – – – Val de Loire 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 58 00 – – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – – Andra 

– – – – – – Vita 

2204 29 62 00 – – – – – – – Sicilia 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 64 00 – – – – – – – Veneto 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 65 00 – – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – – – Andra 

2204 29 71 00 – – – – – – – Puglia 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 72 00 – – – – – – – Sicilia 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 75 00 – – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 77 00 – – – – – – – Tokaj 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 78 00 – – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 82 00 – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – – Andra 

2204 29 83 00 – – – – – – Vita 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 84 00 – – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 29 87 00 – – – – – Marsala 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 88 00 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 89 00 – – – – – Portvin 0,4 EUR/liter 5
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2204 29 91 00 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 92 00 – – – – – Sherry 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 94 00 – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 29 95 00 – – – – – Portvin 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 96 00 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 98 00 – – – – – Andra 0,4 EUR/liter 5 

2204 29 99 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

0,4 EUR/liter 5 

2204 30 – Annan druvmust 

2204 30 10 00 – – Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbru
tits på annat sätt än genom tillsats av alkohol 

10 5 

– – Annan 

– – – Med en densitet av högst 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med 
en verklig alkoholhalt av högst 1 volymprocent 

2204 30 92 00 – – – – Koncentrerad 10 5 

2204 30 94 00 – – – – Annan 10 5 

– – – Annan 

2204 30 96 00 – – – – Koncentrerad 10 5 

2204 30 98 00 – – – – Annan 10 5 

2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med väx
ter eller aromatiska ämnen 

2205 10 – På kärl rymmande högst 2 liter 

2205 10 10 00 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 1 EUR/liter 3 

2205 10 90 00 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 
18 volymprocent 

1 EUR/liter 3 

2205 90 – Andra 

2205 90 10 00 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 1 EUR/liter 3 

2205 90 90 00 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 
18 volymprocent 

1 EUR/liter 3
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2206 00 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; 
blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker 
och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2206 00 10 00 – ”Piquettevin” 0,1 EUR/liter 3 

– Andra 

– – Mousserande 

2206 00 31 00 – – – Cider och päronvin 0,1 EUR/liter 3 

2206 00 39 00 – – – Andra 0,1 EUR/liter 3 

– – Andra slag 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2206 00 51 00 – – – – Cider och päronvin 0,1 EUR/liter 3 

2206 00 59 00 – – – – Andra 0,1 EUR/liter 3 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2206 00 81 00 – – – – Cider och päronvin 0,1 EUR/liter 3 

2206 00 89 00 – – – – Andra 0,1 EUR/liter 3 

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett 
alkoholhalt 

2207 10 00 – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent 

2207 10 00 10 – – För medicinsk användning och farmaceutisk tillverkning 10 20 % sänkning under 
5 år 

2207 10 00 90 – – Andra 10 20 % sänkning under 
5 år 

2207 20 00 00 – Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkohol
halt 

10 20 % sänkning under 
5 år 

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker 

2208 20 – Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåters
toder av druvor 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 20 12 00 – – – Konjak 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 14 00 – – – Armagnac 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3
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2208 20 26 00 – – – Grappa 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 27 00 – – – Brandy de Jerez 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 29 00 – – – Annan 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 20 40 00 – – – Rådestillat 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – Annan 

2208 20 62 00 – – – – Konjak 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 64 00 – – – – Armagnac 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 86 00 – – – – Grappa 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 87 00 – – – – Brandy de Jerez 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 20 89 00 – – – – Annan 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 30 – Whisky 

– – S.k. bourbon-whisky 

2208 30 11 00 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 30 19 00 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Scotch whisky 

– – – Maltwhisky 

2208 30 32 00 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3
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2208 30 38 00 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – S.k. blended whisky 

2208 30 52 00 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 30 58 00 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – Annan whisky 

2208 30 72 00 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 30 78 00 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Andra 

2208 30 82 00 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 30 88 00 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 40 – Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av 
jästa produkter av sockerrör 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 40 11 00 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0 

– – – Annan 

2208 40 31 00 – – – – Av ett värde överskridande 7,9 EUR per liter ren alkohol 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0 

2208 40 39 00 – – – – Andra 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 40 51 00 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0
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– – – Annan 

2208 40 91 00 – – – – Av ett värde överskridande 2 EUR per liter ren alkohol 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0 

2208 40 99 00 – – – – Andra 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

0 

2208 50 – Gin och genever 

– – Gin 

2208 50 11 00 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 50 19 00 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Genever 

2208 50 91 00 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 50 99 00 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 60 – Vodka 

– – Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 11 00 – – – Högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 60 19 00 – – – Mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 91 00 – – – Högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 60 99 00 – – – Mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 70 – Likör
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2208 70 10 00 – – På kärl rymmande högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 70 90 00 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 – Annan 

– – Arrak, på kärl rymmande 

2208 90 11 00 – – – Högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 19 00 – – – Mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med 
undantag av likör), på kärl rymmande 

2208 90 33 00 – – – Högst 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 38 00 – – – Mer än 2 liter 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Annan sprit och andra spritdrycker 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 90 41 00 – – – – Ouzo 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – – Annan 

– – – – – Sprit (med undantag av likör) 

– – – – – – Av frukt 

2208 90 45 00 – – – – – – – Calvados 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 48 00 – – – – – – – Andra slag 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – – – – Andra slag 

2208 90 52 00 – – – – – – – Korn 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3
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2208 90 54 00 – – – – – – – Tequila 3 3 

2208 90 56 – – – – – – – Andra slag 

2208 90 56 10 – – – – – – – – Mezcal 3 3 

2208 90 56 90 – – – – – – – – Andra 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 69 00 – – – – – Andra spritdrycker 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

– – – – Sprit (med undantag av likör) 

2208 90 71 00 – – – – – Av frukt 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 75 00 – – – – – Tequila 3 3 

2208 90 77 00 – – – – – Andra slag 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 78 00 – – – – Andra spritdrycker 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

– – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent 

2208 90 91 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 90 91 10 – – – – För medicinsk användning och farmaceutisk tillverkning 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 91 90 – – – – Andra 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 99 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 90 99 10 – – – – För medicinsk användning och farmaceutisk tillverkning 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2208 90 99 90 – – – – Andra 3,5 EUR/liter 
av 100 % 

sprit 

3 

2209 00 Ättika 

– Vinättika
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2209 00 11 00 – – På kärl rymmande högst 2 liter 10 3 

2209 00 19 00 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 10 3 

– Annan ättika 

2209 00 91 00 – – På kärl rymmande högst 2 liter 10 3 

2209 00 99 00 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 10 3 

23 KAPITEL 23 – ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVS
MEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL 

2301 Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämp
liga som livsmedel; grevar 

2301 10 00 00 – Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; gre
var 

0 0 

2301 20 00 00 – Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur 

0 0 

2302 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, 
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxter 

2302 10 – Av majs 

2302 10 10 00 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 20 5 

2302 10 90 00 – – Andra 20 5 

2302 30 – Av vete 

2302 30 10 00 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt 
att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt med en 
maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 viktprocent av 
varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsub
stansen av den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent 

20 5 

2302 30 90 00 – – Andra 20 5 

2302 40 – Av annan spannmål 

– – Av ris 

2302 40 02 00 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 20 5 

2302 40 08 00 – – – Andra 20 5 

– – Andra 

2302 40 10 00 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, för
utsatt att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt 
med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 vikt
procent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet 
i torrsubstansen av den siktade produkten är minst 1,5 
viktprocent 

20 5
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2302 40 90 00 – – – Andra 20 5 

2302 50 00 00 – Av baljväxter 20 5 

2303 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, 
betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, 
drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, 
även i form av pelletar 

2303 10 – Återstoder från stärkelseframställning och liknande återsto
der 

– – Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undan
tag av koncentrerat majsstöpvatten) 

2303 10 11 00 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
mer än 40 viktprocent 

20 5 

2303 10 19 00 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
högst 40 viktprocent 

20 5 

2303 10 90 00 – – Andra 20 5 

2303 20 – Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 

2303 20 10 00 – – Betmassa 20 5 

2303 20 90 00 – – Annat 20 5 

2303 30 00 00 – Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier 20 5 

2304 00 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja
bönolja, även malda eller i form av pelletar 

0 0 

2305 00 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 

20 20 % sänkning under 
5 år 

2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vege
tabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av 2304 
eller 2305, även malda eller i form av pelletar 

2306 10 00 00 – Av bomullsfrön 20 20 % sänkning under 
5 år 

2306 20 00 00 – Av linfrön 20 20 % sänkning under 
5 år 

2306 30 00 00 – Av solrosfrön 20 20 % sänkning under 
5 år 

– Av raps- eller rybsfrön 

2306 41 00 00 – – Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra 5 20 % sänkning under 
5 år
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2306 49 00 00 – – Andra 5 20 % sänkning under 
5 år 

2306 50 00 00 – Av kokosnötter eller kopra 20 20 % sänkning under 
5 år 

2306 60 00 00 – Av palmnötter eller palmkärnor 20 20 % sänkning under 
5 år 

2306 90 – Andra 

2306 90 05 00 – – Av majsgroddar 20 5 

– – Andra 

– – – Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja 

2306 90 11 00 – – – – Innehållande högst 3 viktprocent olivolja 20 5 

2306 90 19 00 – – – – Innehållande mer än 3 viktprocent olivolja 20 5 

2306 90 90 00 – – – Andra 20 5 

2307 00 Vindruv; rå vinsten 

– Vindruv 

2307 00 11 00 – – Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torr
substanshalt av minst 25 viktprocent 

20 5 

2307 00 19 00 – – Annan 20 5 

2307 00 90 00 – Rå vinsten 20 5 

2308 00 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska 
återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid 
utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, även i form av pelletar 

– Återstoder från vindruvspressning 

2308 00 11 00 – – Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torr
substanshalt av minst 40 viktprocent 

20 5 

2308 00 19 00 – – Andra 20 5 

2308 00 40 00 – Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, 
annan än vindruvor 

20 5 

2308 00 90 00 – Andra slag 20 5 

2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur 

2309 10 – Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar
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– – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap 
eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt 
nr 1702 30 51 00–1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 
1702 90 50 00 och 2106 90 55 00 eller mjölkprodukter 

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap el
ler andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 10 11 00 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

5 7 

2309 10 13 00 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 15 00 – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent 
mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 19 00 – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 5 0 

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stär
kelse 

2309 10 31 00 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

5 7 

2309 10 33 00 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 39 00 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 5 0 

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 10 51 00 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 53 00 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 59 00 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 5 0 

2309 10 70 00 – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 
men innehållande mjölkprodukter 

5 0 

2309 10 90 00 – – Andra 5 0 

2309 90 – Andra slag 

2309 90 10 00 – – Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur 10 3 

2309 90 20 00 – – Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till 
detta kapitel 

10 3 

– – Andra
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– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap 
eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 
enligt nr 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 
1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter 

– – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin sirap 
eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 90 31 00 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

10 50 % sänkning under 
5 år 

2309 90 33 00 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

10 3 

2309 90 35 00 – – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktpro
cent mjölkprodukter 

10 3 

2309 90 39 00 – – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 10 3 

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent 
stärkelse 

2309 90 41 00 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

10 50 % sänkning under 
5 år 

2309 90 43 00 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

10 3 

2309 90 49 00 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 10 3 

– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 90 51 00 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

10 50 % sänkning under 
5 år 

2309 90 53 00 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

10 3 

2309 90 59 00 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 10 3 

2309 90 70 00 – – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltod
extrin men innehållande mjölkprodukter 

10 3 

– – – Andra 

2309 90 91 00 – – – – Sockerbetspulp med tillsats av melass 10 3 

– – – – Andra 

2309 90 95 00 – – – – – Innehållande minst 49 viktprocent kolinklorid, på or
ganisk eller oorganisk bas 

10 3 

2309 90 99 – – – – – Andra
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2309 90 99 10 – – – – – – Förblandningar 2 7 

2309 90 99 90 – – – – – – Andra 10 7 

24 KAPITEL 24 – TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

2401 Råtobak; tobaksavfall 

2401 10 – Tobak, ostripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 10 10 00 – – – Värmetorkad Virginiatobak 1 0 

2401 10 20 00 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 1 0 

2401 10 30 00 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 1 0 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 10 41 00 – – – – Av Kentuckytyp 1 0 

2401 10 49 00 – – – – Annan 1 0 

– – Annan 

2401 10 50 00 – – – Ljus lufttorkad tobak 1 0 

2401 10 60 00 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 1 7 

2401 10 70 00 – – – Mörk lufttorkad tobak 1 0 

2401 10 80 00 – – – Värmetorkad tobak 1 0 

2401 10 90 00 – – – Annan tobak 1 0 

2401 20 – Tobak, helt eller delvis stripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 20 10 00 – – – Värmetorkad Virginiatobak 1 0 

2401 20 20 00 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 1 0 

2401 20 30 00 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 1 0 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 20 41 00 – – – – Av Kentuckytyp 1 0
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2401 20 49 00 – – – – Annan 1 0 

– – Annan 

2401 20 50 00 – – – Ljus lufttorkad tobak 1 0 

2401 20 60 00 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 1 0 

2401 20 70 00 – – – Mörk lufttorkad tobak 1 0 

2401 20 80 00 – – – Värmetorkad tobak 1 0 

2401 20 90 00 – – – Annan tobak 1 7 

2401 30 00 00 – Tobaksavfall 1 0 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersätt
ning 

2402 10 00 00 – Cigarrer och cigariller innehållande tobak 10 3 

2402 20 – Cigaretter innehållande tobak 

2402 20 10 00 – – Innehållande kryddnejlikor 1,5 EUR/ 
1 000 p/st 

3 

2402 20 90 – – Andra 

2402 20 90 10 – – – Cigaretter utan filter 1,5 EUR/ 
1 000 p/st 

3 

2402 20 90 20 – – – Cigaretter med filter 1,5 EUR/ 
1 000 p/st 

7 

2402 90 00 00 – Andra slag 20 0 

2403 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”ho
mogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt 

2403 10 – Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett 
mängden) 

2403 10 10 00 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g 20 0 

2403 10 90 00 – – Andra 20 0 

– Andra slag 

2403 91 00 00 – – ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak 1,8 EUR/kg 0 

2403 99 – – Andra 

2403 99 10 00 – – – Tuggtobak och snus 1,8 EUR/kg 0 

2403 99 90 00 – – – Andra 1,8 EUR/kg 0
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V AVDELNING V – MINERALISKA PRODUKTER 

25 KAPITEL 25 – SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK 
OCH CEMENT 

2501 00 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natri
umklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av 
klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten 

2501 00 10 00 – Havsvatten och saltmoderlut 2 0 

– Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren 
natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av 
klumpförebyggande medel eller flytmedel 

2501 00 31 00 – – Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) 
för framställning av andra produkter 

2 0 

– – Annat 

2501 00 51 00 – – – Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet 
raffinering) annat än konservering eller beredning av fö
doämnen för människor eller djur 

2 0 

– – – Annat 

2501 00 91 00 – – – – Salt lämpligt till människoföda 2 0 

2501 00 99 00 – – – – Annat 2 0 

2502 00 00 00 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade 2 0 

2503 00 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och 
kolloidalt svavel 

2503 00 10 00 – Råsvavel och oraffinerat svavel 1 0 

2503 00 90 00 – Annat 1 0 

2504 Naturlig grafit 

2504 10 00 00 – I pulver eller flingor 2 0 

2504 90 00 00 – Annan 2 0 

2505 Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig 
sand enligt kap. 26 

2505 10 00 00 – Kvartssand 2 0 

2505 90 00 00 – Annan 2 0
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2506 Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen 
eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, 
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2506 10 00 00 – Kvarts 2 0 

2506 20 00 00 – Kvartsit 2 0 

2507 00 Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända 

2507 00 20 00 – Kaolin 10 3 

2507 00 80 00 – Andra kaolinartade leror 10 3 

2508 Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt 
nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; 
chamotte och dinas 

2508 10 00 00 – Bentonit 20 5 

2508 30 00 00 – Eldfast lera 20 5 

2508 40 00 – Annan lera 

2508 40 00 10 – – Blekjord och valklera (bleklera av floridintyp) 20 5 

2508 40 00 90 – – Andra 10 3 

2508 50 00 00 – Andalusit, cyanit och sillimanit 20 5 

2508 60 00 00 – Mullit 20 5 

2508 70 00 00 – Chamotte och dinas 20 5 

2509 00 00 00 Krita 10 3 

2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater 
och fosfatkrita 

2510 10 00 00 – Omalen 2 0 

2510 20 00 00 – Malen 2 0 

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat 
(witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816 

2511 10 00 00 – Naturligt bariumsulfat (tungspat) 2 0 

2511 20 00 00 – Naturligt bariumkarbonat (witherit) 2 0 

2512 00 00 00 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diato
mit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, 
med en skrymdensitet av högst 1 

10 3
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2513 Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra 
naturliga slipmedel, även värmebehandlade 

2513 10 00 00 – Pimsten 2 0 

2513 20 00 00 – Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga 
slipmedel 

2 0 

2514 00 00 00 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom såg
ning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk 
eller rektangulär form 

2 0 

2515 Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- 
eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 
samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, 
genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Marmor och travertin 

2515 11 00 00 – – Obearbetade eller grovhuggna 2 0 

2515 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2515 12 20 00 – – – Med en tjocklek av högst 4 cm 2 0 

2515 12 50 00 – – – Med en tjocklek av mer än 4 cm men högst 25 cm 2 0 

2515 12 90 00 – – – Andra 2 0 

2515 20 00 00 – S.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnads
kalksten; alabaster 

2 0 

2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller 
byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, ge
nom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Granit 

2516 11 00 00 – – Obearbetad eller grovhuggen 10 3 

2516 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2516 12 10 00 – – – Med en tjocklek av högst 25 cm 10 3 

2516 12 90 00 – – – Andra 10 3 

2516 20 00 – Sandsten 

2516 20 00 10 – – Obearbetad eller bearbetad för hand 10 3
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2516 20 00 90 – – Andra 20 5 

2516 90 00 00 – Annan monument- eller byggnadssten 10 3 

2517 Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyg
gen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av 
slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande så
dana material som är nämnda i första delen av detta nummer; 
tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt 
nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade 

2517 10 – Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, ban
byggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade 

2517 10 10 00 – – Småsten, grus, singel och flinta 2 0 

2517 10 20 00 – – Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad 
eller krossad 

2 0 

2517 10 80 00 – – Andra slag 2 0 

2517 20 00 00 – Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även in
nehållande sådana material som är nämnda i nr 2517 10 

2 0 

2517 30 00 00 – Tjärmakadam 2 0 

– Krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 
2516, även värmebehandlade 

2517 41 00 00 – – Av marmor 2 0 

2517 49 00 00 – – Andra slag 2 0 

2518 Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är 
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på 
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektang
ulär form; stampmassa av dolomit 

2518 10 00 00 – Obränd eller icke sintrad dolomit 2 0 

2518 20 00 – Bränd eller sintrad dolomit 

2518 20 00 10 – – Med en genomsnittlig partikeldiameter av mindre än 
0,3 mm 

0 0 

2518 20 00 90 – – Andra 2 0 

2518 30 00 00 – Stampmassa av dolomit 2 0
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2519 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; 
dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder 
av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumox
id, även ren 

2519 10 00 00 – Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) 0 0 

2519 90 – Andra slag 

2519 90 10 00 – – Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkar
bonat 

0,1 0 

2519 90 30 00 – – Dödbränd (sintrad) magnesia 0,1 0 

2519 90 90 00 – – Andra 2 0 

2520 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande 
små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel 

2520 10 00 00 – Gipssten; anhydrit 2 0 

2520 20 – Bränd gips 

2520 20 10 00 – – För byggnadsändamål 2 0 

2520 20 90 00 – – Annan 2 0 

2521 00 00 00 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana 
slag som vanligen används för framställning av kalk eller 
cement 

10 3 

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kal
ciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825 

2522 10 00 00 – Osläckt kalk 2 0 

2522 20 00 00 – Släckt kalk 2 0 

2522 30 00 00 – Hydraulisk kalk 2 0 

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande 
hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker 

2523 10 00 00 – Cementklinker 0 0 

– Portlandcement 

2523 21 00 00 – – Vit cement, även artificiellt färgad 10 3 

2523 29 00 00 – – Annan 10 3 

2523 30 00 00 – Aluminatcement 2 0
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2523 90 – Annan hydraulisk cement 

2523 90 10 00 – – Slaggcement 10 3 

2523 90 80 00 – – Annan 10 3 

2524 Asbest 

2524 10 00 00 – Krokidolit 2 0 

2524 90 00 00 – Annan 2 0 

2525 Glimmer, även kluven; glimmeravfall 

2525 10 00 00 – Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller 
bladglimmer 

2 0 

2525 20 00 00 – Glimmerpulver 2 0 

2525 30 00 00 – Glimmeravfall 2 0 

2526 Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt 
sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller 
plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2526 10 00 00 – Varken krossad eller pulveriserad 10 3 

2526 20 00 00 – Krossad eller pulveriserad 5 0 

[2527] 

2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även 
brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga salt
lösningar; Naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent 
H 3 BO 3 , beräknat på torrsubstansen 

2528 10 00 00 – Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natrium
borat, även bränt 

2 0 

2528 90 00 00 – Andra slag 2 0 

2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat 

2529 10 00 00 – Fältspat 2 0 

– Flusspat 

2529 21 00 00 – – Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid 0 0 

2529 22 00 00 – – Innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid 0 0 

2529 30 00 00 – Leucit; nefelin och nefelinsyenit 2 0
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2530 Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

2530 10 – Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 

2530 10 10 00 – – Perlit 2 0 

2530 10 90 00 – – Vermikulit och klorit 2 0 

2530 20 00 00 – Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) 2 0 

2530 90 – Andra slag 

2530 90 20 00 – – Sepiolit (sjöskum) 2 0 

2530 90 98 00 – – Andra 2 0 

26 KAPITEL 26 – MALM, SLAGG OCH ASKA 

2601 Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

– Järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

2601 11 00 – – Osintrad 

2601 11 00 10 – – – Järnhaltiga koncentrat 2 0 

2601 11 00 90 – – – Andra 2 0 

2601 12 00 – – Sintrad 

2601 12 00 10 – – – Järnmalmspellets 2 0 

2601 12 00 90 – – – Andra 2 0 

2601 20 00 00 – Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider 2 0 

2602 00 00 00 Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig mangan
malm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 vikt
procent, beräknat på torrsubstansen 

2 0 

2603 00 00 00 Kopparmalm, även anrikad 2 0 

2604 00 00 00 Nickelmalm, även anrikad 2 0 

2605 00 00 00 Koboltmalm, även anrikad 2 0 

2606 00 00 00 Aluminiummalm, även anrikad 0 0 

2607 00 00 00 Blymalm, även anrikad 2 0 

2608 00 00 00 Zinkmalm, även anrikad 2 0
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2609 00 00 00 Tennmalm, även anrikad 2 0 

2610 00 00 00 Krommalm, även anrikad 0,1 0 

2611 00 00 00 Volframmalm, även anrikad 0 0 

2612 Uranmalm och toriummalm, även anrikade 

2612 10 – Uranmalm, även anrikad 

2612 10 10 00 – – Uranmalm och pechblände, även anrikade, med en uran
halt av mer än 5 viktprocent (Euratom) 

2 0 

2612 10 90 00 – – Annan 2 0 

2612 20 – Toriummalm, även anrikad 

2612 20 10 00 – – Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, även anri
kade, med en toriumhalt av mer än 20 viktprocent (Eura
tom) 

2 0 

2612 20 90 00 – – Annan 2 0 

2613 Molybdenmalm, även anrikad 

2613 10 00 00 – Rostad 2 0 

2613 90 00 00 – Annan 2 0 

2614 00 Titanmalm, även anrikad 

2614 00 10 00 – Ilmenit, även anrikad 2 0 

2614 00 90 00 – Annan 1 0 

2615 Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, 
även anrikade 

2615 10 00 00 – Zirkoniummalm, även anrikad 2 0 

2615 90 – Andra slag 

2615 90 10 00 – – Niobmalm och tantalmalm, även anrikade 2 0 

2615 90 90 00 – – Vanadinmalm, även anrikad 2 0 

2616 Ädelmetallmalm, även anrikad 

2616 10 00 00 – Silvermalm, även anrikad 0 0 

2616 90 00 00 – Andra slag 0 0
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2617 Annan malm, även anrikad 

2617 10 00 00 – Antimonmalm, även anrikad 2 0 

2617 90 00 00 – Andra slag 2 0 

2618 00 00 00 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning 2 0 

2619 00 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och 
ståltillverkning 

2619 00 20 00 – Avfall lämpligt för utvinning av järn eller mangan 2 0 

2619 00 40 00 – Slagg lämplig för utvinning av titanoxid 2 0 

2619 00 80 00 – Andra 2 0 

2620 Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltill
verkning), innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar 

– Innehållande huvudsakligen zink 

2620 11 00 00 – – Hårdzink 2 0 

2620 19 00 00 – – Andra 2 0 

– Innehållande huvudsakligen bly 

2620 21 00 00 – – Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel 2 0 

2620 29 00 00 – – Andra 2 0 

2620 30 00 00 – Innehållande huvudsakligen koppar 2 0 

2620 40 00 00 – Innehållande huvudsakligen aluminium 2 0 

2620 60 00 00 – Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar 
därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik 
eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska 
föreningar 

2 0 

– Andra slag 

2620 91 00 00 – – Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller 
blandningar därav 

2 0 

2620 99 – – Andra slag 

2620 99 10 00 – – – Innehållande huvudsakligen nickel 2 0 

2620 99 20 00 – – – Innehållande huvudsakligen niob eller tantal 2 0 

2620 99 40 00 – – – Innehållande huvudsakligen tenn 2 0
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2620 99 60 00 – – – Innehållande huvudsakligen titan 2 0 

2620 99 95 00 – – – Andra 2 0 

2621 Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; 
aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall 

2621 10 00 00 – Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall 2 0 

2621 90 00 00 – Andra 2 0 

27 KAPITEL 27 – MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR 
OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMI
NÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER 

2701 Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av 
stenkol 

– Stenkol, även pulveriserad men inte agglomererad 

2701 11 – – Antracit 

2701 11 10 00 – – – Innehållande högst 10 % flyktiga ämnen (beräknat på 
torr, mineralfri substans) 

0 0 

2701 11 90 00 – – – Annan 0 0 

2701 12 – – Bituminös stenkol 

2701 12 10 00 – – – Kokskol 0 0 

2701 12 90 00 – – – Annan 0 0 

2701 19 00 00 – – Annan stenkol 0 0 

2701 20 00 00 – Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol 0 0 

2702 Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet) 

2702 10 00 00 – Brunkol, även pulveriserad, men inte agglomererad 0 0 

2702 20 00 00 – Agglomererad brunkol 0 0 

2703 00 00 00 Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad 0 0 

2704 00 Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller 
torv, även agglomererad; retortkol 

– Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol 

2704 00 11 00 – – Avsedd att användas för tillverkning av elektroder 0 0 

2704 00 19 00 – – Annan 0 0
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2704 00 30 00 – Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol 0 0 

2704 00 90 00 – Andra slag 0 0 

2705 00 00 00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än 
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

2 0 

2706 00 00 00 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, 
även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet 
s.k. preparerad tjära 

0 0 

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av 
högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka 
vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av 
de ickearomatiska beståndsdelarna 

2707 10 – Bensen (bensol) 

2707 10 10 00 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 0 0 

2707 10 90 00 – – Annan 0 0 

2707 20 – Toluen (toluol) 

2707 20 10 00 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 0 0 

2707 20 90 00 – – Annan 0 0 

2707 30 – Xylener (xylol) 

2707 30 10 00 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 0 0 

2707 30 90 00 – – Annan 0 0 

2707 40 00 00 – Naftalen (naftalin) 0 0 

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 
65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid 
bestämning med metoden enligt ASTM D 86 

2707 50 10 00 – – Avsedda att användas som drivmedel eller bränsle 0 0 

2707 50 90 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

2707 91 00 00 – – Kreosotoljor 0 0 

2707 99 – – Andra 

– – – Råoljor 

2707 99 11 00 – – – – Råa lättoljor som ger minst 90 volymprocent destillat 
vid 200 °C 

0 0
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2707 99 19 00 – – – – Andra 0 0 

2707 99 30 00 – – – Svavelhaltiga toppfraktioner 0 0 

2707 99 50 00 – – – Basiska produkter 0 0 

2707 99 70 00 – – – Antracen 0 0 

2707 99 80 00 – – – Fenoler 0 0 

– – – Andra 

2707 99 91 00 – – – – Avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 2803 0 0 

2707 99 99 00 – – – – Andra 0 0 

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av så
dant beck 

2708 10 00 00 – Beck 2 0 

2708 20 00 00 – Koks 2 0 

2709 00 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 

2709 00 10 00 – Naturgaskondensat 0 0 

2709 00 90 00 – Annan 0 0 

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra 
än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel 
minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral; avfallsoljor 

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (an
dra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande be
ståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor 

2710 11 – – Lättoljor och produkter 

2710 11 11 00 – – – För en särskild process 6 0 

2710 11 15 00 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 11 11 

4 0 

– – – Andra 

– – – – Specialdestillat
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2710 11 21 00 – – – – – Petroleumnafta 5 0 

2710 11 25 00 – – – – – Andra 5 0 

– – – – Andra 

– – – – – Motorbensin 

2710 11 31 00 – – – – – – Flygbensin 10 7 

– – – – – – Annan, med en blyhalt av 

– – – – – – – Högst 0,013 gram per liter 

2710 11 41 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 95 

– – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av högst 80 

2710 11 41 11 – – – – – – – – – – Med ett innehåll av minst 5 % högoktaniga sy
rehaltiga agenser 

10 7 

2710 11 41 19 – – – – – – – – – – Andra 5 7 

– – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) högre än 80, men 
högst 92: 

2710 11 41 31 – – – – – – – – – – Med ett innehåll av minst 5 % högoktaniga sy
rehaltiga agenser 

0 0 

2710 11 41 39 – – – – – – – – – – Andra 0 0 

– – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) högre än 92, men 
mindre än 95 

2710 11 41 91 – – – – – – – – – – Med ett innehåll av minst 5 % högoktaniga sy
rehaltiga agenser 

0 0 

2710 11 41 99 – – – – – – – – – – Andra 0 0 

2710 11 45 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre 
än 98 

2710 11 45 11 – – – – – – – – – Med ett innehåll av minst 5 % högoktaniga syre
haltiga agenser 

0 0 

2710 11 45 99 – – – – – – – – – Andra 0 0 

2710 11 49 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 

2710 11 49 11 – – – – – – – – – Med ett innehåll av minst 5 % högoktaniga syre
haltiga agenser 

10 7 

2710 11 49 99 – – – – – – – – – Andra 5 7
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– – – – – – – Mer än 0,013 gram per liter 

2710 11 51 00 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 98 0 0 

2710 11 59 00 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 5 7 

2710 11 70 00 – – – – – Jetbensin 10 3 

2710 11 90 00 – – – – – Andra lättoljor 6 0 

2710 19 – – Andra slag 

– – – Mellanoljor 

2710 19 11 00 – – – – För en särskild process 5 0 

2710 19 15 00 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 11 

5 0 

– – – – Andra 

– – – – – Fotogen 

2710 19 21 00 – – – – – – Flygfotogen 2 0 

2710 19 25 00 – – – – – – Annan 2 0 

2710 19 29 00 – – – – – Andra 2 0 

– – – Tungoljor 

– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor) 

2710 19 31 – – – – – För en särskild process 

2710 19 31 10 – – – – – – Med högst 0,005 viktprocent svavel 0 0 

2710 19 31 20 – – – – – – Med mer än 0,005 viktprocent svavel men högst 
0,035 viktprocent 

0 0 

2710 19 31 30 – – – – – – Med mer än 0,035 viktprocent svavel men högst 0,2 
viktprocent 

0 0 

2710 19 31 40 – – – – – – Med mer än 0,2 viktprocent 0 0 

2710 19 35 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 31 00 

2710 19 35 10 – – – – – – Med högst 0,005 viktprocent svavel 0 0
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2710 19 35 20 – – – – – – Med mer än 0,005 viktprocent svavel men högst 
0,035 viktprocent 

0 0 

2710 19 35 30 – – – – – – Med mer än 0,035 viktprocent svavel men högst 0,2 
viktprocent 

0 0 

2710 19 35 40 – – – – – – Med mer än 0,2 viktprocent 0 0 

– – – – – Andra 

2710 19 41 – – – – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel 

2710 19 41 10 – – – – – – – Med högst 0,005 viktprocent svavel 0 0 

2710 19 41 20 – – – – – – – Med mer än 0,005 viktprocent svavel men högst 
0,035 viktprocent 

0 0 

2710 19 41 30 – – – – – – – Med mer än 0,035 viktprocent svavel men högst 
0,05 viktprocent 

0 0 

2710 19 45 00 – – – – – – Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 
viktprocent svavel 

0 0 

2710 19 49 00 – – – – – – Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel 0 0 

– – – – Eldningsoljor 

2710 19 51 00 – – – – – För en särskild process 0 0 

2710 19 55 00 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 51 

0 0 

– – – – – Andra 

2710 19 61 00 – – – – – – Innehållande högst 1 viktprocent svavel 0 0 

2710 19 63 00 – – – – – – Innehållande mer än 1 viktprocent men högst 2 vikt
procent svavel 

0 0 

2710 19 65 00 – – – – – – Innehållande mer än 2 viktprocent men högst 2,8 
viktprocent svavel 

0 0 

2710 19 69 00 – – – – – – Innehållande mer än 2,8 viktprocent svavel 0 0 

– – – – Smörjoljor; andra oljor 

2710 19 71 00 – – – – – För en särskild process 0 0
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2710 19 75 00 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 71 

0 0 

– – – – – Andra 

2710 19 81 00 – – – – – – Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor 0 0 

2710 19 83 00 – – – – – – Hydrauloljor 0 0 

2710 19 85 00 – – – – – – Teknisk vit olja och flytande paraffin 0 0 

2710 19 87 00 – – – – – – Transmissionsoljor 0 0 

2710 19 91 00 – – – – – – Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskydds
oljor 

0 0 

2710 19 93 00 – – – – – – Isoleroljor 0 0 

2710 19 99 00 – – – – – – Andra smörjoljor och andra oljor 0 0 

– Avfallsoljor 

2710 91 00 00 – – Innehållande polyklorerade bifenlyer (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

0 0 

2710 99 00 00 – – Andra 0 0 

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

– Förtätade till vätska 

2711 11 00 00 – – Naturgas 0 0 

2711 12 – – Propan 

– – – Propan med en renhetsgrad av minst 99 % 

2711 12 11 00 – – – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 0 0 

2711 12 19 00 – – – – Annan 0 0 

– – – Annan 

2711 12 91 00 – – – – För en särskild process 0 0 

2711 12 93 00 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 12 91 

0 0 

– – – – Annan
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2711 12 94 00 – – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 
99 % 

0 0 

2711 12 97 00 – – – – – Annan 0 0 

2711 13 – – Butan 

2711 13 10 00 – – – För en särskild process 0 0 

2711 13 30 00 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 13 10 

0 0 

– – – Annan 

2711 13 91 00 – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 
95 % 

0 0 

2711 13 97 00 – – – – Annan 0 0 

2711 14 00 00 – – Eten, propen, buten och butadien 0 0 

2711 19 00 00 – – Andra 0 0 

– I gasform 

2711 21 00 00 – – Naturgas 0 0 

2711 29 00 00 – – Andra 0 0 

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax 
(lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produk
ter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även 
färgade 

2712 10 – Vaselin 

2712 10 10 00 – – Råvaselin 2 0 

2712 10 90 – – Annan 

2712 10 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

2712 10 90 90 – – – Andra 2 0 

2712 20 – Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja 

2712 20 10 00 – – Syntetiskt paraffin med en molekylvikt av minst 460 men 
högst 1 560 

2 0 

2712 20 90 00 – – Annat 2 0 

2712 90 – Andra slag
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– – Ozokerit, montanvax (lignitvax) och torovax (Naturlig a 
produkter) 

2712 90 11 00 – – – Råa 2 0 

2712 90 19 00 – – – Andra 2 0 

– – Andra 

– – – Råa 

2712 90 31 00 – – – – För en särskild process 2 0 

2712 90 33 00 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 90 31 

2 0 

2712 90 39 – – – – Andra 

2712 90 39 10 – – – – – Vattentäta fyllningsmedel på basis av petroleum 10 3 

2712 90 39 20 – – – – – Vattentäta tixotropiska fyllningsmedel på basis av syn
tetiska alifatiska kolväten 

2 0 

2712 90 39 90 – – – – – Andra 2 0 

– – – Andra 

2712 90 91 00 – – – – Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktpro
cent 1-alkener med en kedjelängd av minst 24 kolato
mer men högst 28 kolatomer 

2 0 

2712 90 99 00 – – – – Andra 2 0 

2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återsto
der från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mi
neral 

– Petroleumkoks 

2713 11 00 00 – – Inte kalcinerad 0 0 

2713 12 00 00 – – Kalcinerad 0 0 

2713 20 00 00 – Petroleumbitumen (asfalt) 0 0 

2713 90 – Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

2713 90 10 00 – – Avsedda för framställning av produkter enligt nr 2803 2 0 

2713 90 90 00 – – Andra 2 0 

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och olje
skiffrar samt Naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfalts
ten
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2714 10 00 00 – Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumen
haltig sand 

2 0 

2714 90 00 00 – Andra slag 2 0 

2715 00 00 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitu
men, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck 
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”) 

– Asfaltmastix 

2715 00 00 10 – – Rostskyddade 10 3 

2715 00 00 90 – – Andra 2 0 

2715 00 00 91 – Andra 2 0 

2716 00 00 00 Elektrisk energi 2 0 

VI AVDELNING VI – PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRS
TÅENDE INDUSTRIER 

28 KAPITEL 28 – OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA 
OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, 
AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA 
GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER 

I. KEMISKA GRUNDÄMNEN 

2801 Fluor, klor, brom och jod 

2801 10 00 00 – Klor 2 0 

2801 20 00 00 – Jod 0 0 

2801 30 – Fluor; brom 

2801 30 10 00 – – Fluor 5 0 

2801 30 90 00 – – Brom 5 0 

2802 00 00 00 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel 5 0 

2803 00 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans) 

2803 00 10 00 – Metansvart 2 0 

2803 00 80 00 – Andra slag 2 0 

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller 

2804 10 00 00 – Väte 2 0
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– Ädelgaser 

2804 21 00 00 – – Argon 2 0 

2804 29 – – Andra 

2804 29 10 00 – – – Helium 0 0 

2804 29 90 00 – – – Andra 5 0 

2804 30 00 00 – Kväve 5 0 

2804 40 00 00 – Syre 5 0 

2804 50 – Bor; tellur 

2804 50 10 00 – – Bor 5 0 

2804 50 90 00 – – Tellur 5 0 

– Kisel 

2804 61 00 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel 5 0 

2804 69 00 00 – – Annan 5 3 

2804 70 00 00 – Fosfor 5 0 

2804 80 00 00 – Arsenik 5 0 

2804 90 00 00 – Selen 5 0 

2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordarts
metaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade 
med varandra; kvicksilver 

– Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller 

2805 11 00 00 – – Natrium 5 3 

2805 12 00 00 – – Kalcium 5 3 

2805 19 – – Andra 

2805 19 10 00 – – – Strontium och barium 5 3 

2805 19 90 00 – – – Andra 5 3 

2805 30 – Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blan
dade eller legerade med varandra 

2805 30 10 00 – – Blandade eller legerade med varandra 5 3 

2805 30 90 00 – – Andra 5 3
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2805 40 – Kvicksilver 

2805 40 10 00 – – I flaskor med ett nettoinnehåll av 34,5 kg (standardvikt), 
med ett värde fob per flaska av högst 224 EUR 

5,5 3 

2805 40 90 00 – – Andra 5 0 

II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREFÖR
ENINGAR AV ICKEMETALLER 

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsy
ra 

2806 10 00 00 – Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra) 5,5 0 

2806 20 00 00 – Klorosvavelsyra 1 0 

2807 00 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 

2807 00 10 00 – Svavelsyra 2 0 

2807 00 90 00 – Oleum (rykande svavelsyra) 2 0 

2808 00 00 00 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra 2 0 

2809 Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt 
definierade 

2809 10 00 00 – Fosforpentoxid 5 0 

2809 20 00 00 – Fosforsyra och polyfosforsyror 0 0 

2810 00 Boroxider; borsyror 

2810 00 10 00 – Dibortrioxid 0 0 

2810 00 90 00 – Andra 0 0 

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar 
av ickemetaller 

– Andra oorganiska syror 

2811 11 00 00 – – Vätefluorid (fluorvätesyra) 0 0 

2811 19 – – Andra 

2811 19 10 00 – – – Vätebromid (bromvätesyra) 0 0 

2811 19 20 00 – – – Vätecyanid (blåsyra) 0 0 

2811 19 80 00 – – – Andra 0 0 

– Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller
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2811 21 00 00 – – Koldioxid (kolsyra) 5 0 

2811 22 00 00 – – Kiseldioxid 5 0 

2811 29 – – Andra 

2811 29 05 00 – – – Svaveldioxid 5 0 

2811 29 10 00 – – – Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid); diarseniktrioxid 5 0 

2811 29 30 00 – – – Kväveoxider 5 0 

2811 29 90 00 – – – Andra 5 0 

III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKEME
TALLER 

2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller 

2812 10 – Klorider och kloridoxider 

– – Av fosfor 

2812 10 11 00 – – – Fosforylklorid (fosforkloridoxid) 5 0 

2812 10 15 00 – – – Fosfortriklorid 5 0 

2812 10 16 00 – – – Fosforpentaklorid 5 0 

2812 10 18 00 – – – Andra 5 0 

– – Andra 

2812 10 91 00 – – – Disvaveldiklorid 5 0 

2812 10 93 00 – – – Svaveldiklorid 5 0 

2812 10 94 00 – – – Fosgen (karbonylklorid) 5 0 

2812 10 95 00 – – – Tionyldiklorid (tionylklorid) 5 0 

2812 10 99 00 – – – Andra 5 0 

2812 90 00 00 – Andra slag 5 0 

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid 

2813 10 00 00 – Koldisulfid (kolsvavla) 5 0 

2813 90 – Andra slag 

2813 90 10 00 – – Fosforsulfider, inbegripet kommersiell fosfortrisulfid 5 0
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2813 90 90 00 – – Andra 5 0 

IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER 
OCH PEROXIDER AV METALLER 

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning 

2814 10 00 00 – Vattenfri ammoniak 2 0 

2814 20 00 00 – Ammoniak i vattenlösning 5,5 0 

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt ka
li); natriumperoxid och kaliumperoxid 

– Natriumhydroxid (kaustik soda) 

2815 11 00 00 – – I fast form 0 0 

2815 12 00 – – I vattenlösning (natronlut) 

2815 12 00 10 – – – Framställd genom ett membran med en andel natriumklo
rid (klorhaltig) i massan av minst 2 % 

5,5 0 

2815 12 00 90 – – – Andra 0 0 

2815 20 – Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 

2815 20 10 00 – – I fast form 0 0 

2815 20 90 00 – – I vattenlösning (kalilut) 0 0 

2815 30 00 00 – Natriumperoxid och kaliumperoxid 0 0 

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydrox
ider och peroxider av strontium eller barium 

2816 10 00 00 – Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 0 0 

2816 40 00 00 – Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 5 0 

2817 00 00 00 Zinkoxid; zinkperoxid 0 0 

2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiu
moxid; aluminiumhydroxid 

2818 10 – Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad 

2818 10 10 00 – – Vit, ljusröd eller rubinfärgad, innehållande mer än 97,5 
viktprocent aluminiumoxid 

5 0 

2818 10 90 00 – – Annan 5 0
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2818 20 00 00 – Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 5 3 

2818 30 00 00 – Aluminiumhydroxid 5 3 

2819 Kromoxider och kromhydroxider 

2819 10 00 00 – Kromtrioxid 5 0 

2819 90 – Andra slag 

2819 90 10 00 – – Kromdioxid 5 0 

2819 90 90 00 – – Andra 5 0 

2820 Manganoxider 

2820 10 00 00 – Mangandioxid 5 0 

2820 90 – Andra slag 

2820 90 10 00 – – Manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan 5 0 

2820 90 90 00 – – Andra 5 0 

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande 
minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe 2 O 3 

2821 10 00 00 – Järnoxider och järnhydroxider 2 0 

2821 20 00 00 – Jordpigment 5 0 

2822 00 00 00 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltox
ider 

5 0 

2823 00 00 00 Titanoxider 0 0 

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja 

2824 10 00 00 – Blymonooxid (massikot, blyglete) 5 0 

2824 90 – Andra slag 

2824 90 10 00 – – Mönja och orangemönja 0 0 

2824 90 90 00 – – Andra 5 0 

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metall
hydroxider och metallperoxider 

2825 10 00 00 – Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen 

0 0 

2825 20 00 00 – Litiumoxid och litiumhydroxid 0 0
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2825 30 00 00 – Vanadinoxider och vanadinhydroxider 0 0 

2825 40 00 00 – Nickeloxider och nickelhydroxider 0 0 

2825 50 00 00 – Kopparoxider och kopparhydroxider 0 0 

2825 60 00 00 – Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 0 0 

2825 70 00 00 – Molybdenoxider och molybdenhydroxider 0 0 

2825 80 00 00 – Antimonoxider 0 0 

2825 90 – Andra slag 

– – Oxid, hydroxid och peroxid av kalcium 

2825 90 11 00 – – – Kalciumhydroxid, med en renhetsgrad av minst 98 vikt
procent beräknad på torrvikten, i form av korn varav 

— högst 1 viktprocent har en kornstorlek på mer än 75 
mikrometer och 

— högst 4 viktprocent har en kornstorlek på mindre än 
1,3 mikrometer 

0 0 

2825 90 19 00 – – – Annan 0 0 

2825 90 20 00 – – Berylliumoxid och berylliumhydroxid 0 0 

2825 90 30 00 – – Tennoxider 0 0 

2825 90 40 00 – – Volframoxider och volframhydroxider 0 0 

2825 90 60 00 – – Kadmiumoxid 0 0 

2825 90 80 00 – – Andra 0 0 

V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV 
OORGANISKA SYROR 

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluor
komplexa salter 

– Fluorider 

2826 12 00 00 – – Av aluminium 5 0 

2826 19 – – Andra 

2826 19 10 00 – – – Av ammonium eller natrium 5 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/365



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2826 19 90 00 – – – Andra 5 0 

2826 30 00 00 – Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 5 0 

2826 90 – Andra slag 

2826 90 10 00 – – Dikaliumhexafluorozirkonat 5 0 

2826 90 80 00 – – Andra 5 0 

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och 
bromidoxider; jodider och jodidoxider 

2827 10 00 00 – Ammoniumklorid (salmiak) 5,5 0 

2827 20 00 00 – Kalciumklorid 0,1 0 

– Andra klorider 

2827 31 00 00 – – Magnesiumklorid 5 0 

2827 32 00 00 – – Aluminiumklorid 5 0 

2827 35 00 00 – – Nickelklorid 5 0 

2827 39 – – Andra 

2827 39 10 00 – – – Av tenn 5 0 

2827 39 20 00 – – – Järnklorider 5 0 

2827 39 30 00 – – – Koboltklorider 2 0 

2827 39 85 – – – Andra 

2827 39 85 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

2827 39 85 90 – – – – Andra 5 0 

– Kloridoxider och hydroxidklorider 

2827 41 00 00 – – Av koppar 5 0 

2827 49 – – Andra 

2827 49 10 00 – – – Av bly 5 0 

2827 49 90 00 – – – Andra 2 0 

– Bromider och bromidoxider 

2827 51 00 00 – – Natriumbromid och kaliumbromid 5 0
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2827 59 00 00 – – Andra 5 0 

2827 60 00 00 – Jodider och jodidoxider 2 0 

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypo
bromiter 

2828 10 00 00 – Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklo
riter 

5,5 0 

2828 90 00 00 – Andra slag 5 0 

2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater 
och perjodater 

– Klorater 

2829 11 00 00 – – Natriumklorat 5 0 

2829 19 00 00 – – Andra 5 0 

2829 90 – Andra slag 

2829 90 10 00 – – Perklorater 5 0 

2829 90 40 00 – – Kaliumbromat och natriumbromat 5 0 

2829 90 80 00 – – Andra 5 0 

2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade 

2830 10 00 00 – Natriumsulfider 5 0 

2830 90 – Andra slag 

2830 90 11 00 – – Kalciumsulfid; antimonsulfider; järnsulfider 5 0 

2830 90 85 00 – – Andra 0 0 

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater 

2831 10 00 00 – Av natrium 5 0 

2831 90 00 00 – Andra slag 5 0 

2832 Sulfiter; tiosulfater 

2832 10 00 00 – Natriumsulfiter 5 0 

2832 20 00 00 – Andra sulfiter 5 0 

2832 30 00 00 – Tiosulfater 5 0
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2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater) 

– Natriumsulfater 

2833 11 00 00 – – Dinatriumsulfat 0 0 

2833 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra sulfater 

2833 21 00 00 – – Magnesiumsulfater 0 0 

2833 22 00 00 – – Aluminiumsulfat 0 0 

2833 24 00 00 – – Nickelsulfater 0 0 

2833 25 00 00 – – Kopparsulfater 0 0 

2833 27 00 00 – – Bariumsulfat 0 0 

2833 29 – – Andra 

2833 29 20 00 – – – Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat 0 0 

2833 29 30 00 – – – Koboltsulfater; titansulfater 0 0 

2833 29 50 00 – – – Järnsulfater 0 0 

2833 29 60 00 – – – Blysulfater 0 0 

2833 29 90 00 – – – Andra 0 0 

2833 30 00 00 – Alunarter 0 0 

2833 40 00 00 – Peroxosulfater (persulfater) 0 0 

2834 Nitriter; nitrater 

2834 10 00 00 – Nitriter 5,5 0 

– Nitrater 

2834 21 00 00 – – Kaliumnitrat 5 0 

2834 29 – – Andra 

2834 29 20 00 – – – Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat; 
nickelnitrat; blynitrat 

5 0 

2834 29 40 00 – – – Kopparnitrater 5 0 

2834 29 80 00 – – – Andra 2 0
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2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; po
lyfosfater, även inte kemiskt definierade 

2835 10 00 00 – Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) 5 0 

– Fosfater 

2835 22 00 00 – – Mononatrium- och dinatriumfosfat 5 0 

2835 24 00 00 – – Kaliumfosfater 0,1 0 

2835 25 – – Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 

2835 25 10 00 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5 0 

2835 25 90 00 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent men mindre än 0,2 
viktprocent fluor, beräknat på vattenfri torrsubstans 

5 0 

2835 26 – – Andra kalciumfosfater 

2835 26 10 00 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5 0 

2835 26 90 00 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent fluor, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

5 0 

2835 29 – – Andra 

2835 29 10 00 – – – Triammoniumfosfat 5 0 

2835 29 30 00 – – – Trinatriumfosfat 0 0 

2835 29 90 00 – – – Andra 5 0 

– Polyfosfater 

2835 31 00 00 – – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 0,1 0 

2835 39 00 00 – – Andra 5 0 

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt 
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat 

2836 20 00 00 – Dinatriumkarbonat 5,5 3 

2836 30 00 00 – Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 5,5 0 

2836 40 00 00 – Kaliumkarbonater 0 0 

2836 50 00 00 – Kalciumkarbonat 5 0
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2836 60 00 00 – Bariumkarbonat 5 0 

– Andra slag 

2836 91 00 00 – – Litiumkarbonater 5 0 

2836 92 00 00 – – Strontiumkarbonat 2 0 

2836 99 – – Andra 

– – – Karbonater 

2836 99 11 00 – – – – Magnesiumkarbonater; kopparkarbonater 5 0 

2836 99 17 00 – – – – Andra 5 0 

2836 99 90 00 – – – Peroxokarbonater (perkarbonater) 5 0 

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider 

– Cyanider och cyanidoxider 

2837 11 00 00 – – Av natrium 5 0 

2837 19 00 00 – – Andra 5 0 

2837 20 00 00 – Komplexa cyanider 5 0 

[2838] 

2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller 

– Natriumsilikater 

2839 11 00 00 – – Natriummetasilikater 5 0 

2839 19 00 – – Andra 

2839 19 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

2839 19 00 90 – – – Andra 5 0 

2839 90 – Andra slag 

2839 90 10 00 – – Kaliumsilikater 5 0 

2839 90 90 00 – – Andra 5 0 

2840 Borater; peroxoborater (perborater) 

– Dinatriumtetraborat (renad borax)
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2840 11 00 00 – – Vattenfritt 0 0 

2840 19 – – Annat 

2840 19 10 00 – – – Dinatriumtetraboratpentahydrat 5 0 

2840 19 90 00 – – – Andra 5 0 

2840 20 – Andra borater 

2840 20 10 00 – – Natriumborater, vattenfria 5 0 

2840 20 90 00 – – Andra 5 0 

2840 30 00 00 – Peroxoborater (perborater) 5 0 

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror 

2841 30 00 00 – Natriumdikromat 5 0 

2841 50 00 00 – Andra kromater och dikromater; peroxokromater 5 0 

– Manganiter, manganater och permanganater 

2841 61 00 00 – – Kaliumpermanganat 0 0 

2841 69 00 00 – – Andra 0 0 

2841 70 00 00 – Molybdater 5 0 

2841 80 00 00 – Volframater 5 0 

2841 90 – Andra slag 

2841 90 30 00 – – Zinkater och vanadater 5 0 

2841 90 85 00 – – Andra 5 0 

2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet 
aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än 
azider 

2842 10 00 00 – Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet alumini
umsilikater, även inte kemiskt definierade 

0 0 

2842 90 – Andra slag 

2842 90 10 00 – – Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller 
tellursyror 

5 0 

2842 90 80 00 – – Andra 5 0
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VI. DIVERSE 

2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska för
eningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amal
gamer av ädla metaller 

2843 10 – Ädla metaller i kolloidal form 

2843 10 10 00 – – Silver 0 0 

2843 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Silverföreningar 

2843 21 00 00 – – Silvernitrat 0 0 

2843 29 00 00 – – Andra 0 0 

2843 30 00 00 – Guldföreningar 0 0 

2843 90 – Andra föreningar; amalgamer 

2843 90 10 00 – – Amalgamer 0 0 

2843 90 90 00 – – Andra 0 0 

2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper 
(inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och iso
toper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; 
blandningar och återstoder innehållande dessa produkter 

2844 10 – Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av 
naturligt uran 

– – Naturligt uran 

2844 10 10 00 – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) 5 0 

2844 10 30 00 – – – Bearbetat (Euratom) 5 0 

2844 10 50 00 – – Ferrouran 5 0 

2844 10 90 00 – – Andra (Euratom) 5 0 

2844 20 – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plu
tonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner 
(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandning
ar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller 
föreningar av dessa produkter 

– – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på 
U 235 eller föreningar av sådant uran
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2844 20 25 00 – – – Ferrouran 5 0 

2844 20 35 00 – – – Andra (Euratom) 5 0 

– – Plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersio
ner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt bland
ningar, innehållande plutonium eller plutoniumföreningar 

– – – Blandningar av uran och plutonium 

2844 20 51 00 – – – – Ferrouran 5 0 

2844 20 59 00 – – – – Andra (Euratom) 5 0 

2844 20 99 00 – – – Andra 5 0 

2844 30 – Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (in
begripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, 
innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar 
av dessa produkter 

– – Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehål
lande uran utarmat på U 235 eller föreningar av sådant 
uran 

2844 30 11 00 – – – Kermeter 5 0 

2844 30 19 00 – – – Andra 5 3 

– – Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), ke
ramiska produkter samt blandningar, innehållande torium 
eller toriumföreningar 

2844 30 51 00 – – – Kermeter 5 0 

– – – Andra 

2844 30 55 00 – – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) 5 0 

– – – – Bearbetat 

2844 30 61 00 – – – – – Stång, profiler, tråd, plåt och band (Euratom) 5 0 

2844 30 69 00 – – – – – Andra (Euratom) 5 0 

– – Föreningar av uran utarmat på U 235 eller av torium, även 
blandade med varandra 

2844 30 91 00 – – – Av torium eller av uran utarmat på U 235, även blandade 
med varandra (Euratom), med undantag av toriumsalter 

5 0 

2844 30 99 00 – – – Andra 5 0
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2844 40 – Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte 
omfattas av nr 2844 10, 2844 20 eller 2844 30; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller 
föreningar; radioaktiva återstoder 

2844 40 10 00 – – Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar utvunna ur U 233 eller för
eningar av dessa produkter 

0 0 

– – Andra 

2844 40 20 00 – – – Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom) 0 0 

2844 40 30 00 – – – Föreningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Eura
tom) 

0 0 

2844 40 80 00 – – – Andra 0 0 

2844 50 00 00 – Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer 5 0 

2845 Isotoper som inte omfattas av 2844; oorganiska och orga
niska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt defi
nierade 

2845 10 00 00 – Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) 5 3 

2845 90 – Andra slag 

2845 90 10 00 – – Deuterium och föreningar av deuterium; väte och för
eningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och 
lösningar innehållande dessa produkter (Euratom) 

5 3 

2845 90 90 00 – – Andra 5 0 

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordarts
metaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa 
metaller 

2846 10 00 00 – Ceriumföreningar 5 0 

2846 90 00 00 – Andra slag 5 0 

2847 00 00 00 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening 
med karbamid) 

5 0 

2848 00 00 00 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järn
fosfid (fosforjärn) 

5 0 

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade 

2849 10 00 00 – Kalciumkarbid 5,5 0 

2849 20 00 – Kiselkarbid (karborundum)
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2849 20 00 10 – – Grön 1 0 

2849 20 00 90 – – Andra 5 0 

2849 90 – Andra slag 

2849 90 10 00 – – Borkarbid 5 0 

2849 90 30 00 – – Volframkarbider 5 0 

2849 90 50 00 – – Aluminiumkarbid; kromkarbider; molybdenkarbider; va
nadinkarbid; tantalkarbider; titankarbid 

5 0 

2849 90 90 00 – – Andra 5 0 

2850 00 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte ke
miskt definierade, med undantag av sådana föreningar som 
även utgör karbider enligt 2849 

2850 00 20 00 – Hydrider; nitrider 5 0 

2850 00 50 00 – Azider 5 0 

2850 00 70 00 – Silicider 5 0 

2850 00 90 00 – Borider 5 0 

[2851] 

2852 00 00 00 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med un
dantag av amalgamer 

0 0 

2853 00 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och 
ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhets
grad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); kom
primerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av 
ädla metaller 

2853 00 10 00 – Destillerad vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av 
motsvarande renhetsgrad 

5 0 

2853 00 30 00 – Flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprime
rad luft 

5 0 

2853 00 50 00 – Cyanklorid 5 0 

2853 00 90 00 – Andra slag 5 0 

29 KAPITEL 29 – ORGANISKA KEMIKALIER 

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN 

2901 Acykliska kolväten
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2901 10 00 00 – Mättade 0 0 

– Omättade 

2901 21 00 00 – – Eten 0 0 

2901 22 00 00 – – Propen 0 0 

2901 23 – – Buten och butenisomerer 

2901 23 10 00 – – – Buten-(1) och buten-(2) 0 0 

2901 23 90 00 – – – Andra 0 0 

2901 24 – – Butadien-(1,3) och isopren 

2901 24 10 00 – – – Butadien-(1,3) 0 0 

2901 24 90 00 – – – Isopren 0 0 

2901 29 00 00 – – Andra 0 0 

2902 Cykliska kolväten 

– Cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2902 11 00 00 – – Cyklohexan 0 0 

2902 19 – – Andra 

2902 19 10 00 – – – Cykloterpener 0 0 

2902 19 80 00 – – – Andra 0 0 

2902 20 00 00 – Bensen (bensol) 0 0 

2902 30 00 00 – Toluen (toluol) 0 0 

– Xylener (xyloler) 

2902 41 00 00 – – o-Xylen 0 0 

2902 42 00 00 – – m-Xylen 0 0 

2902 43 00 00 – – p-Xylen 0 0 

2902 44 00 00 – – Blandade xylenisomerer 0 0 

2902 50 00 00 – Styren (styrol) 0 0 

2902 60 00 00 – Etylbensen 0 0
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2902 70 00 00 – Kumen 0 0 

2902 90 – Andra slag 

2902 90 10 00 – – Naftalen (naftalin) och antracen 0 0 

2902 90 30 00 – – Bifenyl och terfenyler 0 0 

2902 90 90 00 – – Andra 0 0 

2903 Halogenderivat av kolväten 

– Mättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 11 00 00 – – Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklo
rid) 

0 0 

2903 12 00 00 – – Diklormetan (metylenklorid) 5,5 0 

2903 13 00 00 – – Triklormetan (kloroform) 5,5 0 

2903 14 00 00 – – Tetraklormetan (koltetraklorid) 5,5 0 

2903 15 00 00 – – Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan) 5,5 0 

2903 19 – – Andra 

2903 19 10 00 – – – 1,1,1-Trikloretan (metylkloroform) 5,5 0 

2903 19 80 00 – – – Andra 5,5 0 

– Omättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 21 00 00 – – Vinylklorid (monokloreten) 5,5 0 

2903 22 00 00 – – Trikloreten 0 0 

2903 23 00 00 – – Tetrakloreten (perkloretylen) 5,5 0 

2903 29 00 00 – – Andra 5,5 0 

– Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten 

2903 31 00 00 – – Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan) 5,5 0 

2903 39 – – Andra 

– – – Bromider 

2903 39 11 00 – – – – Brommetan (metylbromid) 5,5 0
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2903 39 15 00 – – – – Dibrommetan 5,5 0 

2903 39 19 00 – – – – Andra 5,5 0 

2903 39 90 00 – – – Fluorider och jodider 0 0 

– Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller 
flera olika halogener 

2903 41 00 00 – – Triklorfluormetan 5,5 0 

2903 42 00 00 – – Diklordifluormetan 0 0 

2903 43 00 00 – – Triklortrifluoretaner 5,5 0 

2903 44 – – Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan 

2903 44 10 00 – – – Diklortetrafluoretaner 5,5 0 

2903 44 90 00 – – – Klorpentafluoretan 5,5 0 

2903 45 – – Andra derivat fullständigt halogenerade enbart med fluor 
och klor 

2903 45 10 00 – – – Klortrifluormetan 5,5 0 

2903 45 15 00 – – – Pentaklorfluoretan 5,5 0 

2903 45 20 00 – – – Tetraklordifluoretaner 5,5 0 

2903 45 25 00 – – – Heptaklorfluorpropaner 5,5 0 

2903 45 30 00 – – – Hexaklordifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 35 00 – – – Pentaklortrifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 40 00 – – – Tetraklortetrafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 45 00 – – – Triklorpentafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 50 00 – – – Diklorhexafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 55 00 – – – Klorheptafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 90 00 – – – Andra 5,5 0 

2903 46 – – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtet
rafluoretaner 

2903 46 10 00 – – – Bromklordifluormetan 5,5 0 

2903 46 20 00 – – – Bromtrifluormetan 5,5 0
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2903 46 90 00 – – – Dibromtetrafluoretaner 5,5 0 

2903 47 00 00 – – Andra fullständigt halogenerade derivat 5,5 0 

2903 49 – – Andra 

– – – Halogenerade endast med fluor och klor 

2903 49 10 00 – – – – Av metan, etan eller propan 5,5 0 

2903 49 20 00 – – – – Andra 5,5 0 

– – – Halogenerade endast med fluor och brom 

2903 49 30 00 – – – – Av metan, etan eller propan 5,5 0 

2903 49 40 00 – – – – Andra 5,5 0 

2903 49 80 00 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2903 51 00 00 – – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 
lindan (ISO, INN) 

5,5 0 

2903 52 00 00 – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) eller heptaklor (ISO) 5,5 0 

2903 59 – – Andra 

2903 59 10 00 – – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan 5,5 0 

2903 59 30 00 – – – Tetrabromcyklooktan 5,5 0 

2903 59 80 00 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av aromatiska kolväten 

2903 61 00 00 – – Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen 5,5 0 

2903 62 00 00 – – Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) (klofenotan (INN), 
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan) 

2 0 

2903 69 – – Andra 

2903 69 10 00 – – – 2,3,4,5,6-Pentabromfoetylbensen 2 0 

2903 69 90 – – – Andra 

2903 69 90 10 – – – – Bensylklorid 0,1 0 

2903 69 90 90 – – – – Andra 2 0
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2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogene
rade 

2904 10 00 00 – Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etyle
strar av sådana derivat 

0 0 

2904 20 00 00 – Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 0 0 

2904 90 – Andra slag 

2904 90 20 00 – – Sulfohalogenderivat 0 0 

2904 90 40 00 – – Triklornitrometan (klorpikrin) 0 0 

2904 90 85 00 – – Andra 0 0 

II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER 

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Mättade monoalkoholer 

2905 11 00 00 – – Metanol (metylalkohol) 5,5 0 

2905 12 00 – – Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylal
kohol) 

2905 12 00 10 – – – Propanol-(1) (propylalkohol) 0,1 0 

2905 12 00 20 – – – Propanol-(2) (isopropylalkohol) 5,5 0 

2905 13 00 00 – – Butanol-(1) (n-butylalkohol) 0 0 

2905 14 – – Andra butanoler 

2905 14 10 00 – – – 2-Metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol) 5,5 0 

2905 14 90 00 – – – Andra 5,5 0 

2905 16 – – Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer 

2905 16 10 00 – – – 2-Etylhexanol-(1) 0 0 

2905 16 20 00 – – – Oktanol-(2) 5,5 0 

2905 16 80 00 – – – Andra 5,5 0 

2905 17 00 00 – – Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalko
hol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 

5,5 0
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2905 19 00 00 – – Andra 5,5 0 

– Omättade monoalkoholer 

2905 22 – – Acykliska terpenalkoholer 

2905 22 10 00 – – – Geraniol, citronellol, linalol, rodinol och nerol 5,5 0 

2905 22 90 00 – – – Andra 5,5 0 

2905 29 – – Andra 

2905 29 10 00 – – – Allylalkohol 5,5 0 

2905 29 90 00 – – – Andra 5,5 0 

– Dioler 

2905 31 00 00 – – Etylenglykol (etandiol) 2 0 

2905 32 00 00 – – Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 0 0 

2905 39 – – Andra 

2905 39 10 00 – – – 2-Metylpentandiol-(2,4) (hexylenglykol) 5,5 0 

2905 39 20 00 – – – Butan-1,3-diol 5,5 0 

2905 39 25 00 – – – Butan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 00 – – – 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol 5,5 0 

2905 39 85 00 – – – Andra 5,5 0 

– Andra polyoler 

2905 41 00 00 – – 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 5,5 0 

2905 42 00 00 – – Pentaerytritol 5,5 0 

2905 43 00 00 – – Mannitol 0 0 

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol) 

– – – I vattenlösning 

2905 44 11 00 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

5,5 3 

2905 44 19 00 – – – – Annan 5,5 3 

– – – Annan
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2905 44 91 00 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

0 0 

2905 44 99 00 – – – – Annan 5,5 3 

2905 45 00 00 – – Glycerol 5,5 0 

2905 49 – – Andra 

2905 49 10 00 – – – Trioler; tetraoler 5,5 0 

2905 49 80 – – – Andra 

2905 49 80 10 – – – – Livsmedelsxylitol 5 0 

2905 49 80 90 – – – – Andra 5,5 0 

– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alko
holer 

2905 51 00 00 – – Etklorvynol (INN) 0 0 

2905 59 – – Andra 

2905 59 10 00 – – – Av monoalkoholer 0 0 

– – – Av polyalkoholer 

2905 59 91 00 – – – – 2,2-Bis(bromometyl)propandiol 0 0 

2905 59 99 00 – – – – Andra 0 0 

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer 

2906 11 00 00 – – Mentol 0 0 

2906 12 00 00 – – Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohex
anoler 

5,5 0 

2906 13 – – Steroler och inositoler 

2906 13 10 00 – – – Steroler 5,5 0 

2906 13 90 00 – – – Inositoler 5,5 0 

2906 19 00 00 – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska alkoholer
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2906 21 00 00 – – Bensylalkohol 5,5 0 

2906 29 00 00 – – Andra 5,5 0 

III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA 
FÖRENINGAR 

2907 Fenoler; fenolalkoholer 

– Monofenoler 

2907 11 00 00 – – Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 0 0 

2907 12 00 – – Kresoler och salter av kresoler 

2907 12 00 10 – – – N-kresol 1 0 

2907 12 00 90 – – – Andra 5,5 0 

2907 13 00 00 – – Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa 
föreningar 

5,5 0 

2907 15 – – Naftoler och salter av naftoler 

2907 15 10 00 – – – 1-Naftol 5,5 0 

2907 15 90 00 – – – Andra 5,5 0 

2907 19 – – Andra 

2907 19 10 00 – – – Xylenoler och salter av xylenoler 5,5 0 

2907 19 90 00 – – – Andra 0 0 

– Polyfenoler; fenolalkoholer 

2907 21 00 00 – – Resorcinol och salter av resorcinol 0 0 

2907 22 00 00 – – Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 5,5 0 

2907 23 00 00 – – 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och 
salter av denna förening 

5,5 0 

2907 29 00 00 – – Andra 5,5 0 

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fe
nolalkoholer 

– Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter 
av sådana derivat
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2908 11 00 00 – – Pentaklorfenol (ISO) 0 0 

2908 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

2908 91 00 00 – – Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb 5,5 0 

2908 99 – – Andra 

2908 99 10 00 – – – Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter 
och estrar av sådana derivat 

5,5 0 

2908 99 90 00 – – – Andra slag 5,5 0 

IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER, KE
TONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I 
RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholpe
roxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt de
finierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar 

– Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana etrar 

2909 11 00 00 – – Dietyleter 5,5 0 

2909 19 00 – – Andra 

2909 19 00 10 – – – Diallyleter 1 0 

2909 19 00 20 – – – Metyltertiärbutyleter 0 0 

2909 19 00 90 – – – Andra 5,5 0 

2909 20 00 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar 

5,5 0 

2909 30 – Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana etrar 

2909 30 10 00 – – Difenyleter 5,5 0 

– – Bromderivat 

2909 30 31 00 – – – Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pen
tabromofenoxi)bensen 

5,5 0
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2909 30 35 00 – – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid 
tillverkning av akrylnitril-butadien-styren (ABS) 

5,5 0 

2909 30 38 00 – – – Andra 5,5 0 

2909 30 90 00 – – Andra 0 0 

– Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av eteralkoholer 

2909 41 00 00 – – 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) 5,5 0 

2909 43 00 00 – – Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909 44 00 – – Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 

2909 44 00 20 – – – Etylcellosolve (2-etoxietanol) 1 0 

2909 44 00 90 – – – Andra 5,5 0 

2909 49 – – Andra 

– – – Acykliska 

2909 49 11 00 – – – – 2-(2-Kloretoxi)etanol 0 0 

2909 49 18 00 – – – – Andra 0 0 

2909 49 90 00 – – – Cykliska 5,5 0 

2909 50 – Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2909 50 10 00 – – Guajakol och kaliumguajakolsulfonater 5,5 0 

2909 50 90 – – Andra 

2909 50 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

2909 50 90 90 – – – Andra 5,5 0 

2909 60 00 00 – Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

5,5 0 

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre 
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

2910 10 00 00 – Oxiran (etylenoxid) 0 0
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2910 20 00 00 – Metyloxiran (propylenoxid) 0 0 

2910 30 00 00 – 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 5,5 0 

2910 40 00 00 – Dieldrin (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 00 – Andra slag 5,5 0 

2911 00 00 00 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

5,5 0 

V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION 

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer 
av aldehyder; paraformaldehyd 

– Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 11 00 00 – – Metanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00 00 – – Etanal (acetaldehyd) 2 0 

2912 19 – – Andra 

2912 19 10 00 – – – Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 5,5 0 

2912 19 90 00 – – – Andra 0 0 

– Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 21 00 00 – – Bensaldehyd 5,5 0 

2912 29 00 00 – – Andra 5,5 0 

2912 30 00 00 – Aldehydalkoholer 5,5 0 

– Aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan sy
refunktion 

2912 41 00 00 – – Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 0 0 

2912 42 00 00 – – Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 5,5 0 

2912 49 00 00 – – Andra 5,5 0 

2912 50 00 00 – Cykliska polymerer av aldehyder 5,5 0 

2912 60 00 00 – Paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00 00 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt 
2912 

5,5 0
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VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION 

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Acykliska ketoner utan annan syrefunktion 

2914 11 00 00 – – Aceton 0 0 

2914 12 00 00 – – Butanon (etylmetylketon) 1 0 

2914 13 00 00 – – 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 – – Andra 

2914 19 10 00 – – – 5-Metylhexanon-2-on 5,5 0 

2914 19 90 00 – – – Andra 5,5 0 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre
funktion 

2914 21 00 00 – – Kamfer 0 0 

2914 22 00 00 – – Cyklohexanon och metylcyklohexanoner 0 0 

2914 23 00 00 – – Jononer och metyljononer 5,5 0 

2914 29 00 – – Andra 

2914 29 00 10 – – – Isoforon (3,5,5-trimetyl-2-cyklohexen-1-on) 0,1 0 

2914 29 00 90 – – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion 

2914 31 00 00 – – Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 – – Andra 

2914 39 00 10 – – – Acetofenon 0,1 0 

2914 39 00 90 – – – Andra 5,5 0 

2914 40 – Ketonalkoholer och ketonaldehyder 

2914 40 10 00 – – 4-Hydroxi-4-metylpentanon-2-on (diacetonalkohol) 5,5 0 

2914 40 90 00 – – Andra 5,5 0
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2914 50 00 00 – Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion 2 0 

– Kinoner 

2914 61 00 00 – – Antrakinon 5,5 0 

2914 69 – – Andra 

2914 69 10 00 – – – 1,4-Naftokinon 0 0 

2914 69 90 00 – – – Andra 0 0 

2914 70 00 00 – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 5,5 0 

VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALO
GENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra 

2915 11 00 00 – – Myrsyra 0 0 

2915 12 00 00 – – Salter av myrsyra 5,5 0 

2915 13 00 00 – – Estrar av myrsyra 5,5 0 

– Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyra; ättiksyraanhydrid 

2915 21 00 00 – – Ättiksyra 5,5 0 

2915 24 00 00 – – Ättiksyraanhydrid 2 0 

2915 29 00 00 – – Andra 5,5 0 

– Estrar av ättiksyra 

2915 31 00 00 – – Etylacetat 0 0 

2915 32 00 00 – – Vinylacetat 5,5 0 

2915 33 00 00 – – n-Butylacetat 0 0 

2915 36 00 00 – – Acetat av dinoseb (ISO) 5,5 0 

2915 39 – – Andra 

2915 39 10 00 – – – Propylacetat och isopropylacetat 5,5 0
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2915 39 30 00 – – – Metylacetat, pentylacetat (amylacetat), isopentylacetat 
(isoamylacetat) och glycerolacetater 

5,5 0 

2915 39 50 00 – – – p-Tolylacetat, fenylpropylacetater, bensylacetat, rodinyla
cetat, santalylacetat och acetater av fenyletandiol-(1,2) 

5,5 0 

2915 39 80 00 – – – Andra 5,5 0 

2915 40 00 00 – Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

0 0 

2915 50 00 00 – Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra 5,5 0 

2915 60 – Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa 
syror 

– – Butansyror samt salter och estrar av butansyror 

2915 60 11 00 – – – 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat 5,5 0 

2915 60 19 00 – – – Andra 5,5 0 

2915 60 90 00 – – Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror 0 0 

2915 70 – Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2915 70 15 00 – – Palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 20 00 – – Salter och estrar av palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 25 00 – – Stearinsyra 1 0 

2915 70 30 00 – – Salter av stearinsyra 5,5 0 

2915 70 80 00 – – Estrar av stearinsyra 5,5 0 

2915 90 – Andra slag 

2915 90 10 00 – – Laurinsyra 5,5 0 

2915 90 20 00 – – Klorformiater 5,5 0 

2915 90 80 – – Andra 

2915 90 80 10 – – – Tenn (II) oktoat (tenn(II) 2-etylhexanoat) (stannooktoat) 2 0 

2915 90 80 90 – – – Andra 5,5 0 

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokar
boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av sådana föreningar
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– Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydri
der, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av så
dana föreningar 

2916 11 00 00 – – Akrylsyra och salter av akrylsyra 0 0 

2916 12 – – Estrar av akrylsyra 

2916 12 10 00 – – – Metylakrylat 0 0 

2916 12 20 00 – – – Etylakrylat 0 0 

2916 12 90 00 – – – Andra 0 0 

2916 13 00 00 – – Metakrylsyra och salter av metakrylsyra 0 0 

2916 14 – – Estrar av metakrylsyra 

2916 14 10 00 – – – Metylmetakrylat 0 0 

2916 14 90 00 – – – Andra 0 0 

2916 15 00 00 – – Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

1 0 

2916 19 – – Andra 

2916 19 10 00 – – – Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror 6,5 0 

2916 19 30 00 – – – Hexadien-(2,4)-syra (sorbinsyra) 2 0 

2916 19 40 00 – – – Krotonsyra 6,5 0 

2916 19 70 00 – – – Andra 6,5 0 

2916 20 00 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt 
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, ha
logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2916 31 00 00 – – Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra 0 0 

2916 32 – – Bensoylperoxid och bensoylklorid 

2916 32 10 00 – – – Bensoylperoxid 1 0 

2916 32 90 00 – – – Bensoylklorid 6,5 0 

2916 34 00 00 – – Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra 2 0 

2916 35 00 00 – – Estrar av fenylättiksyra 6,5 0
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2916 36 00 00 – – Binapakryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00 – – Andra 

2916 39 00 10 – – – Ibuprofen (INN) 2 0 

2916 39 00 90 – – – Andra 6,5 0 

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, perox
ider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

– Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, haloge
nider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana förening
ar 

2917 11 00 00 – – Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra 6,5 3 

2917 12 – – Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra 

2917 12 10 00 – – – Adipinsyra och salter av adinpinsyra 6,5 3 

2917 12 90 00 – – – Estrar av adipinsyra 6,5 0 

2917 13 – – Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2917 13 10 00 – – – Sebacinsyra 6,5 0 

2917 13 90 00 – – – Andra 6,5 0 

2917 14 00 00 – – Maleinsyraanhydrid 6,5 0 

2917 19 – – Andra 

2917 19 10 00 – – – Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra 6,5 0 

2917 19 90 00 – – – Andra 0 0 

2917 20 00 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt de
ras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; deri
vat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo
genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2917 32 00 00 – – Dioktylortoftalater 0 0 

2917 33 00 00 – – Dinonylortoftalater och didecylortoftalater 0 0 

2917 34 – – Andra estrar av ortoftalsyra 

2917 34 10 00 – – – Dibutylortoftalater 0 0
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2917 34 90 00 – – – Andra 0 0 

2917 35 00 – – Ftalsyraanhydrid 

2917 35 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

2917 35 00 90 – – – Andra 6,5 3 

2917 36 00 00 – – Tereftalsyra och salter av tereftalsyra 6,5 3 

2917 37 00 00 – – Dimetyltereftalat 6,5 0 

2917 39 – – Andra 

– – – Bromderivat 

2917 39 11 00 – – – – Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra 6,5 0 

2917 39 19 00 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

2917 39 30 00 – – – – Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra 6,5 0 

2917 39 40 00 – – – – Isoftaloyldiklorid, innehållande högst 0,8 viktprocent te
reftaloyldiklorid 

6,5 0 

2917 39 50 00 – – – – Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra 6,5 0 

2917 39 60 00 – – – – Tetraklorftalsyraanhydrid 6,5 0 

2917 39 70 00 – – – – Natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl)bensensulfonat 6,5 0 

2917 39 80 00 – – – – Andra 6,5 0 

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre
funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 11 00 00 – – Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra 6,5 0 

2918 12 00 00 – – Vinsyra 6,5 0 

2918 13 00 00 – – Salter och estrar av vinsyra 6,5 0 

2918 14 00 00 – – Citronsyra 6,5 3 

2918 15 00 – – Salter och estrar av citronsyra
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2918 15 00 10 – – – Natriumcitrat 2 3 

2918 15 00 90 – – – Andra 6,5 3 

2918 16 00 00 – – Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra 0 0 

2918 18 00 00 – – Klorbensilat (ISO) 6,5 3 

2918 19 – – Andra slag 

2918 19 30 00 – – – Cholsyra och 3α, 12α-dihydroxi-5ß-cholan-24-syra (de
soxicholsyra) samt salter och estrar av dessa syror 

0 0 

2918 19 40 00 – – – 2,2-Bis(hydroximetyl)propionsyra 0 0 

2918 19 85 – – – Andra 

2918 19 85 10 – – – – Brompropionat (isopropyl-4,4′dibrombenzylat) 0,1 0 

2918 19 85 20 – – – – 12-hydroxistearinsyra 2 0 

2918 19 85 90 – – – – Andra 6,5 0 

– Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunk
tion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pe
roxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 21 00 00 – – Salicylsyra och salter av salicylsyra 2 0 

2918 22 00 00 – – o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicyl
syra 

0 0 

2918 23 – – Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar 

2918 23 10 00 – – – Metylsalicylat och fenylsalicylat (salol) 6,5 0 

2918 23 90 00 – – – Andra 6,5 0 

2918 29 – – Andra slag 

2918 29 10 00 – – – Sulfosalicylsyror och hydroxinaftoesyror; salter och estrar 
av dessa syror 

0 0 

2918 29 30 – – – 4-Hydroxibensoesyra samt salter och estrar av 4-hydrox
ibensoesyra 

2918 29 30 10 – – – – Metylester av 4-Hydroxibensoesyra (metylparaben) 0 0 

2918 29 30 90 – – – – Andra 6,5 0 

2918 29 80 – – – Andra 

2918 29 80 10 – – – – Vismutsubgallat 0 0
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2918 29 80 90 – – – – Andra 6,5 0 

2918 30 00 00 – Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan 
annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, pe
roxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Andra slag 

2918 91 00 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och 
estrar av denna förening 

6,5 0 

2918 99 – – Andra 

2918 99 10 00 – – – 2,6-Dimetoxibensoesyra 6,5 0 

2918 99 20 00 – – – Dikamba (ISO) 0 0 

2918 99 30 00 – – – Natriumfenoxiacetat 6,5 0 

2918 99 90 – – – Andra 

2918 99 90 10 – – – – Naproxen (INN) 0 0 

2918 99 90 20 – – – – Dikamba aminosalter (aminosalt 2-metoxi-3,6-diklorb
romobensoesyra) 

0,1 0 

2918 99 90 30 – – – – Gemfibrozil (INN) 0 0 

2918 99 90 40 – – – – 2,4-D syra (2,4-diklorfenoxiättiksyra) 0 0 

2918 99 90 90 – – – – Andra 6,5 0 

VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEMETAL
LER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖR
ENINGAR 

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2919 10 00 00 – Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

2919 90 – Andra 

2919 90 10 00 – – Tributylfosfater, trifenylfosfat, tritolylfosfater, trixylylfosfater 
och tris(2-kloretyl)fosfat 

6,5 0 

2919 90 90 – – Andra 

2919 90 90 10 – – – Tris(2-klorisopropyl)fosfat 2 0 

2919 90 90 90 – – – Andra 6,5 0
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2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undan
tag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2920 11 00 00 – – Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation) 6,5 0 

2920 19 00 00 – – Andra 6,5 0 

2920 90 – Andra slag 

2920 90 10 00 – – Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar 

6,5 0 

2920 90 20 00 – – Dimetylfosfonat (dimetylfosfit) 6,5 0 

2920 90 30 00 – – Trimetylfosfit (trimetoxifosfin) 6,5 0 

2920 90 40 00 – – Trietylfosfit 6,5 0 

2920 90 50 00 – – Dietylfosfonat (dietylhydrogenfosfit) (dietylfosfit) 6,5 0 

2920 90 85 00 – – Andra 6,5 0 

IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION 

2921 Föreningar med aminofunktion 

– Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 11 – – Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer 

2921 11 10 00 – – – Mono-, di- och trimetylamin 0 0 

2921 11 90 00 – – – Salter 0 0 

2921 19 – – Andra 

2921 19 10 00 – – – Trietylamin och salter av trietylamin 6,5 3 

2921 19 30 00 – – – Isopropylamin och salter av isopropylamin 0 0 

2921 19 40 00 – – – 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin 0 0 

2921 19 50 00 – – – Dietylamin och salter av dietylamin 0 0 

2921 19 80 – – – Andra
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2921 19 80 10 – – – – Taurin (INN) 0 0 

2921 19 80 90 – – – – Andra 6,5 3 

– Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av 
sådana föreningar 

2921 21 00 00 – – Etylendiamin och salter av etylendiamin 0 0 

2921 22 00 00 – – Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin 2 3 

2921 29 00 00 – – Andra 0 0 

2921 30 – Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloter
pener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana för
eningar 

2921 30 10 00 – – Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av 
dessa föreningar 

1 0 

2921 30 91 00 – – Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan) 6,5 0 

2921 30 99 00 – – Andra 6,5 3 

– Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal
ter av sådana föreningar 

2921 41 00 00 – – Anilin och salter av anilin 2 3 

2921 42 – – Anilinderivat och salter av anilinderivat 

2921 42 10 00 – – – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat samt salter av 
sådana derivat 

6,5 3 

2921 42 90 00 – – – Andra 0 0 

2921 43 00 00 – – Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa för
eningar 

6,5 3 

2921 44 00 00 – – Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa 
föreningar 

2 3 

2921 45 00 00 – – 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) 
och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

6,5 3 

2921 46 00 00 – – Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), 
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), 
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); 
salter av sådana föreningar 

0 0 

2921 49 – – Andra slag 

2921 49 10 00 – – – Xylidiner och derivat av xylidiner; salter av dessa för
eningar 

0 0 

2921 49 80 00 – – – Andra 0 0
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– Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 51 – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat 
av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

– – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer; 
salter av dessa föreningar 

2921 51 11 00 – – – – m-Fenylendiamin med en renhetsgrad av minst 99 vikt
procent, innehållande: 

— högst 1 viktprocent vatten, 

— högst 200 mg/kg o-fenylendiamin och 

— högst 450 mg/kg p-fenylendiamin 

0 0 

2921 51 19 00 – – – – Andra 6,5 3 

2921 51 90 – – – Andra 

2921 51 90 10 – – – Aminofenylparaminsyra 0 0 

2921 51 90 90 – – – – Andra 6,5 3 

2921 59 – – Andra slag 

2921 59 10 00 – – – m-Fenylenbis(metylamin) 6,5 0 

2921 59 20 00 – – – 2,2′-Dikloro-4,4′-metylendianilin 6,5 0 

2921 59 30 00 – – – 4,4′-Bi-o-toluidin 6,5 0 

2921 59 40 00 – – – 1,8-Naftylendiamin 6,5 0 

2921 59 90 00 – – – Andra 6,5 3 

2922 Aminoföreningar med syrefunktion 

– Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana 
föreningar 

2922 11 00 00 – – Monoetanolamin och salter av monoetanolamin 0 0 

2922 12 00 00 – – Dietanolamin och salter av dietanolamin 2 3 

2922 13 – – Trietanolamin och salter av trietanolamin 

2922 13 10 00 – – – Trietanolamin 6,5 3 

2922 13 90 00 – – – Salter av trietanolamin 6,5 3
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2922 14 00 00 – – Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen 0 0 

2922 19 – – Andra 

2922 19 10 00 – – – N-Etyldietanolamin 0 0 

2922 19 20 00 – – – 2,2′-Metyliminodietanol (N-metyldietanolamin) 0 0 

2922 19 80 00 – – – Andra 0 0 

– Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana 
som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar 
och estrar; salter av sådana föreningar 

2922 21 00 00 – – Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror 0 0 

2922 29 00 – – Andra 

2922 29 00 10 – – – Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt salter av dessa 
föreningar 

6,5 3 

2922 29 00 90 – – – Andra 0 0 

– Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än 
sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av 
sådana föreningar 

2922 31 00 00 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon 
(INN); salter av sådana föreningar 

6,5 0 

2922 39 00 00 – – Andra 6,5 3 

– Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar 

2922 41 00 00 – – Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar 6,5 3 

2922 42 00 00 – – Glutaminsyra och salter av glutaminsyra 6,5 3 

2922 43 00 00 – – Antranilsyra och salter av antranilsyra 6,5 3 

2922 44 00 00 – – Tilidin (INN) och salter av tilidin 0 0 

2922 49 – – Andra 

2922 49 10 00 – – – Glycin 0 0 

2922 49 20 00 – – – β-Alanin 0 0 

2922 49 95 00 – – – Andra 0 0 

2922 50 00 – Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoför
eningar med syrefunktion 

2922 50 00 10 – – Fenylefrin (INN), 5-aminosalicylsyra 0 0
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2922 50 00 20 – – Tramadol (INN) 0 0 

2922 50 00 90 – – Andra 6,5 3 

2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; leci
tiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definie
rade 

2923 10 00 – Kolin och salter av kolin 

2923 10 00 10 – – Kolinklorid 0 0 

2923 10 00 90 – – Andra 6,5 0 

2923 20 00 00 – Lecitiner och andra fosfoaminolipider 0 0 

2923 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra 
med amidfunktion 

– Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och de
rivat av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 11 00 00 – – Meprobamat (INN) 0 0 

2924 12 00 00 – – Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon 
(ISO) 

0 0 

2924 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat 
av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 21 – – Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar 

2924 21 10 00 – – – Isoproturon (ISO) 0 0 

2924 21 90 00 – – – Andra 0 0 

2924 23 00 00 – – 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 
2-acetamido 

0 0 

2924 24 00 00 – – Etinamat (INN) 0 0 

2924 29 – – Andra 

2924 29 10 00 – – – Lidocain (INN) 0 0 

2924 29 30 00 – – – Paracetamol (INN) 0 0
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2924 29 95 – – – Andra 

2924 29 95 10 – – – – Metolaklor 0,1 0 

2924 29 95 90 – – – – Andra 0 0 

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och 
dess salter) och föreningar med iminofunktion 

– Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar 

2925 11 00 00 – – Sackarin och salter av sackarin 0 0 

2925 12 00 00 – – Glutetimid (INN) 6,5 0 

2925 19 – – Andra 

2925 19 10 00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-etylendiftalimid 6,5 0 

2925 19 30 00 – – – N,N′-etylenbis(4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid) 6,5 0 

2925 19 95 00 – – – Andra 6,5 0 

– Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar 

2925 21 00 00 – – Klordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 00 – – Andra 6,5 0 

2926 Föreningar med nitrilfunktion 

2926 10 00 00 – Akrylnitril 0 0 

2926 20 00 00 – 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 6,5 0 

2926 30 00 00 – Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon 
(INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) 

0 0 

2926 90 – Andra slag 

2926 90 20 00 – – Isoftalonitril 0 0 

2926 90 95 00 – – Andra 0 0 

2927 00 00 00 Diazo-, azo- och azoxiföreningar 0 0 

2928 00 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin 

2928 00 10 00 – N,N-Bis(2-metoxietyl)hydroxylamin 6,5 0
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2928 00 90 – Andra 

2928 00 90 10 – – Fenylhydrazin 0,1 0 

2928 00 90 90 – – Andra 6,5 0 

2929 Föreningar med annan kvävefunktion 

2929 10 – Isocyanater 

2929 10 10 00 – – Metylfenyldiisocyanater (toluendiisocyanater) 1 0 

2929 10 90 00 – – Andra 0 0 

2929 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA 
FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA 
FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUK
LEINSYROR SAMT SULFONAMIDER 

2930 Svavelorganiska föreningar 

2930 20 00 – Tiokarbamater och ditiokarbamater 

2930 20 00 10 – – Etylpropyltiokarbamat (s-etyl-NN-di-n-propyltiokarbamat) 0,1 0 

2930 20 00 90 – – Andra 6,5 0 

2930 30 00 00 – Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram 0 0 

2930 40 – Metionin 

2930 40 10 00 – – Metionin (INN) 0 0 

2930 40 90 00 – – Andra 0 0 

2930 50 00 00 – Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO) 0 0 

2930 90 – Andra slag 

2930 90 13 00 – – Cystein och cystin 0 0 

2930 90 16 00 – – Derivat av cystein eller cystin 0 0 

2930 90 20 00 – – Tiodiglykol (INN) (2,2′-tiodietanol) 0 0 

2930 90 30 00 – – DL-2-hydroxi-4-(metyltio)butyralsyra 0 0 

2930 90 40 00 – – 2,2′-Tiodietylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propio
nat] 

0 0
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2930 90 50 00 – – Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-feny
lendiamin och 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin 

0 0 

2930 90 85 – – Andra 

2930 90 85 10 – – – Disulfiram, lipoinsyra 6,5 0 

2930 90 85 90 – – – Andra 0 0 

2931 00 Andra organiska-oorganiska föreningar 

2931 00 10 00 – Dimetylmetylfosfonat 0 0 

2931 00 20 00 – Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyradifluorid) 0 0 

2931 00 30 00 – Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyradiklorid) 0 0 

2931 00 95 – Andra 

2931 00 95 10 – – Dibutyltenndilaurat 0 0 

2931 00 95 30 – – Trietylaluminium 5 3 

2931 00 95 40 – – Glyfosat (N-(fosfonometyl)glycin) 0 0 

2931 00 95 90 – – Andra 6,5 0 

2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydro
generad) i sin struktur 

2932 11 00 00 – – Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932 12 00 00 – – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 3 

2932 13 00 00 – – Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol 6,5 3 

2932 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Laktoner 

2932 21 00 00 – – Kumarin, metylkumariner och etylkumariner 0 0 

2932 29 – – Andra laktoner 

2932 29 10 00 – – – Fenolftalein 0 0 

2932 29 20 00 – – – 1-Hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3- 
oxo-1H,3H-benso[de] isokromen-1-yl]-6-oktadekyloxi-2- 
naftylsyra 

0 0
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2932 29 30 00 – – – 3′-Klor-6′-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H), 9′- 
xanten]-3-on 

0 0 

2932 29 40 00 – – – 6′-(N-etyl-p-toluidino)-2′-metylspiro[isobensofuran-1(3H), 
9′-xanten]-3-on 

0 0 

2932 29 50 00 – – – Metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1- 
fenantryl)-3-oxo-1H,3H-naftol(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen- 
2-karboxylat 

0 0 

2932 29 60 00 – – – gamma-Butyrolakton 0 0 

2932 29 85 00 – – – Andra 0 0 

– Andra slag 

2932 91 00 00 – – Isosafrol 6,5 0 

2932 92 00 00 – – 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 00 – – Piperonal 6,5 0 

2932 94 00 00 – – Safrol 6,5 0 

2932 95 00 00 – – Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 0 0 

2932 99 – – Andra 

2932 99 50 00 – – – Epoxider med fyra atomer i ringen 0 0 

2932 99 70 00 – – – Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, även med andra 
syrefunktioner, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana föreningar 

0 0 

2932 99 85 00 – – – Andra 0 0 

2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroa
tom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 11 – – Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon 

2933 11 10 00 – – – Propyfenazon (INN) 6,5 0 

2933 11 90 00 – – – Andra 0 0 

2933 19 – – Andra 

2933 19 10 00 – – – Fenylbutazon (INN) 0 0 

2933 19 90 00 – – – Andra 0 0
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– Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även 
hydrogenerad) i sin struktur 

2933 21 00 00 – – Hydantoin och derivat av hydantoin 6,5 0 

2933 29 – – Andra 

2933 29 10 00 – – – Nafazolinhydroklorid (INNM) och nafazolinnitrat (INNM); 
fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM) 

6,5 0 

2933 29 90 00 – – – Andra 0 0 

– Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 31 00 00 – – Pyridin och salter av pyridin 0 0 

2933 32 00 00 – – Piperidin och salter av piperidin 6,5 0 

2933 33 00 00 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), broma
zepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon 
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat 
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) inter
mediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pip
radol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimepe
ridin (INN); salter av sådana föreningar 

0 0 

2933 39 – – Andra 

2933 39 10 00 – – – Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyri
dostigminbromid (INN) 

0 0 

2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-Tetraklorpyridin 0 0 

2933 39 25 00 – – – 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyra 0 0 

2933 39 35 00 – – – 2-Hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat 0 0 

2933 39 40 00 – – – 2-Butoxietyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxi)acetat 0 0 

2933 39 45 00 – – – 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin 0 0 

2933 39 50 00 – – – Fluroxipyrmetylester (ISO) 0 0 

2933 39 55 00 – – – 4-Metylpyridin 0 0 

2933 39 99 00 – – – Andra 0 0
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– Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinring
system (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kon
denserade 

2933 41 00 00 – – Levorfanol (INN) och salter av levorfanol 0 0 

2933 49 – – Andra 

2933 49 10 00 – – – Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra 0 0 

2933 49 30 00 – – – Dextrometorfan (INN) och salter av dextrometorfan 0 0 

2933 49 90 00 – – – Andra 0 0 

– Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller 
en piperazinring i sin struktur 

2933 52 00 00 – – Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkar
bamid 

6,5 0 

2933 53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butal
bital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobar
bital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbu
tabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); 
salter av dessa föreningar 

2933 53 10 00 – – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) och salter av dessa för
eningar 

0 0 

2933 53 90 00 – – – Andra 6,5 0 

2933 54 00 00 – – Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av 
dessa föreningar 

6,5 0 

2933 55 00 00 – – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) 
och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 

0 0 

2933 59 – – Andra 

2933 59 10 00 – – – Diazinon (ISO) 0 0 

2933 59 20 00 – – – 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan (trietylendiamin) 0 0 

2933 59 95 00 – – – Andra 0 0 

– Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 61 00 00 – – Melamin 0 0 

2933 69 – – Andra 

2933 69 10 00 – – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro- 
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitra
min) 

0 0 

2933 69 20 00 – – – Metenamin (INN) (hexametylentetramin) 6,5 0
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2933 69 30 00 – – – 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-ylami
no]fenol 

6,5 0 

2933 69 80 00 – – – Andra 6,5 0 

– Laktamer 

2933 71 00 00 – – 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 0 0 

2933 72 00 00 – – Klobazam (INN) och metyprylon (INN) 0 0 

2933 79 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

2933 91 – – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid 
(INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), 
diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), flu
diazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), 
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och 
triazolam (INN); salter av dessa föreningar 

2933 91 10 00 – – – Klordiazepoxid (INN) 0 0 

2933 91 90 00 – – – Andra 0 0 

2933 99 – – Andra slag 

2933 99 10 00 – – – Bensimidazol-2-tiol (merkaptobensimidazol) 0 0 

2933 99 20 00 – – – Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-di
bens(c,e)-azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salter 
av dessa föreningar; imipraminhydroklorid (INNM) 

0 0 

2933 99 30 00 – – – Monoazepiner 0 0 

2933 99 40 00 – – – Diazepiner 0 0 

2933 99 50 00 – – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl)fenol 0 0 

2933 99 90 00 – – – Andra 0 0 

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt 
definierade; andra heterocykliska föreningar 

2934 10 00 00 – Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydro
generad) i sin struktur 

0 0 

2934 20 – Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogene
rat) i sin struktur, inte vidare kondenserade

SV L 161/406 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2934 20 20 00 – – Di(bensotiazol-2-yl)disulfid; bensotiazol-2-tiol (merkapto
bensotiazol) och salter av denna förening 

5 0 

2934 20 80 00 – – Andra 0 0 

2934 30 – Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i 
sin struktur, inte vidare kondenserade 

2934 30 10 00 – – Tietylperazin (INN); tioridazin och salter av tioridazin 6,5 0 

2934 30 90 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

2934 91 00 00 – – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), 
kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam 
(INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), 
pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och 
sufentanil (INN); salter av dessa föreningar 

0 0 

2934 99 – – Andra 

2934 99 10 00 – – – Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och 
maleater av tenalidin 

0 0 

2934 99 20 00 – – – Furazolidon (INN) 0 0 

2934 99 30 00 – – – 7-Aminocefalosporansyra 0 0 

2934 99 40 00 – – – Salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-for
myloxi-2-fenylacetamid]-8- oxo-5-tia-1-azabi
cyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra 

0 0 

2934 99 50 00 – – – 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyridinbromid 0 0 

2934 99 90 00 – – – Andra 0 0 

2935 00 Sulfonamider 

2935 00 10 00 – 3-{1-[7-(Hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo- 
1H,3H-nafto(1,8-cd)pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sul
fonamid 

0 0 

2935 00 20 00 – Metosulam (ISO) 0 0 

2935 00 90 00 – Andra 0 0 

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER 

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt repro
ducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av 
provitaminer eller vitaminer som används främst som vitami
ner samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i 
lösning
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– Vitaminer och vitaminderivat, oblandade 

2936 21 00 00 – – Vitamin A och derivat av vitamin A 0 0 

2936 22 00 00 – – Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 0 0 

2936 23 00 00 – – Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 0 0 

2936 24 00 00 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt 
derivat av dessa vitaminer 

0 0 

2936 25 00 00 – – Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 0 0 

2936 26 00 00 – – Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 0 0 

2936 27 00 00 – – Vitamin C och derivat av vitamin C 0 0 

2936 28 00 00 – – Vitamin E och derivat av vitamin E 0 0 

2936 29 – – Andra vitaminer och vitaminderivat 

2936 29 10 00 – – – Vitamin B9 och derivat av vitamin B9 0 0 

2936 29 30 00 – – – Vitamin H och derivat av vitamin H 0 0 

2936 29 90 00 – – – Andra 0 0 

2936 90 – Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat 

– – Naturliga koncentrat av vitaminer 

2936 90 11 00 – – – Naturliga koncentrat av vitamin A + D 0 0 

2936 90 19 00 – – – Andra 0 0 

2936 90 80 00 – – Andra 0 0 

2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, 
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt 
analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypep
tider, använda främst som hormoner 

– Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhor
moner, samt derivat och strukturella analoger av sådana 
hormoner 

2937 11 00 00 – – Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av 
somatotropin 

0 0 

2937 12 00 00 – – Insulin och salter av insulin 0 0 

2937 19 00 00 – – Andra 0 0
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– Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av binjurebarkhormoner 

2937 21 00 00 – – Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och 
prednisolon (dehydrohydrokortison) 

0 0 

2937 22 00 00 – – Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner 0 0 

2937 23 00 00 – – Östrogener och progestogener 0 0 

2937 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Katekolaminhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av katekolaminhormoner 

2937 31 00 00 – – Epinefrin 0 0 

2937 39 00 00 – – Andra 0 0 

2937 40 00 00 – Aminosyrederivat 0 0 

2937 50 00 00 – Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat 
och strukturella analoger av sådana ämnen 

0 0 

2937 90 00 00 – Andra 0 0 

XII. GLYKOSIDER OCH VÄXTALKALOIDER, NATURLIGA 
ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, 
ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA 
ÄMNEN 

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt sal
ter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider 

2938 10 00 00 – Rutin (rutosid) och rutinderivat 0 0 

2938 90 – Andra slag 

2938 90 10 00 – – Digitalisglykosider 0 0 

2938 90 30 00 – – Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater 0 0 

2938 90 90 00 – – Andra 0 0 

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt 
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider 

– Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

2939 11 00 00 – – Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, di
hydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hyd
rokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin 
(INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), 
tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen 

0 0
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2939 19 00 00 – – Andra 0 0 

2939 20 00 00 – Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

0 0 

2939 30 00 00 – Koffein och salter av koffein 0 0 

– Efedriner och salter av efedriner 

2939 41 00 00 – – Efedrin och salter av efedrin 0 0 

2939 42 00 00 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin 0 0 

2939 43 00 00 – – Katin (INN) och salter av katin 0 0 

2939 49 00 00 – – Andra 0 0 

– Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat 
av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen 

2939 51 00 00 – – Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin 0 0 

2939 59 00 00 – – Andra 0 0 

– Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; 
salter av sådana ämnen 

2939 61 00 00 – – Ergometrin (INN) och salter av ergometrin 0 0 

2939 62 00 00 – – Ergotamin (INN) och salter av ergotamin 0 0 

2939 63 00 00 – – Lysergsyra och salter av lysergsyra 0 0 

2939 69 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra 

2939 91 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), 
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra deri
vat av sådana ämnen 

– – – Kokain och salter av kokain 

2939 91 11 00 – – – – Råkokain 0 0 

2939 91 19 00 – – – – Andra 0 0 

2939 91 90 00 – – – Andra 0 0 

2939 99 00 00 – – Andra 0 0

SV L 161/410 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR 

2940 00 00 00 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, 
glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockere
strar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockere
strar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939 

6,5 3 

2941 Antibiotika 

2941 10 – Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; 
salter av dessa ämnen 

2941 10 10 00 – – Amoxicillin (INN) och salter därav 0 0 

2941 10 20 00 – – Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN) 
och salter därav 

0 0 

2941 10 90 00 – – Andra 0 0 

2941 20 – Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa äm
nen 

2941 20 30 00 – – Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav 0 0 

2941 20 80 00 – – Andra 0 0 

2941 30 00 00 – Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen 0 0 

2941 40 00 00 – Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa äm
nen 

0 0 

2941 50 00 00 – Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen 0 0 

2941 90 00 00 – Andra slag 0 0 

2942 00 00 00 Andra organiska föreningar 0 0 

30 KAPITEL 30 – FARMACEUTISKA PRODUKTER 

3001 Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, 
även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller 
av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter 
av heparin; andra ämnen och material från människor eller 
djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3001 20 – Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret 

3001 20 10 00 – – Från människor 0 0 

3001 20 90 00 – – Andra 0 0 

3001 90 – Andra slag
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3001 90 20 00 – – Från människor 0 0 

– – Andra 

3001 90 91 00 – – – Heparin och salter av heparin 0 0 

3001 90 98 00 – – – Andra 0 0 

3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt 
eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av 
blod samt modifierade immunologiska produkter, även er
hållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer 
av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande 
produkter 

3002 10 – Immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade 
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska 
processer 

3002 10 10 00 – – Immunsera 0 0 

– – Andra 

3002 10 91 00 – – – Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner 0 0 

– – – Andra 

3002 10 95 00 – – – – Från människor 0 0 

3002 10 99 00 – – – – Andra 0 0 

3002 20 00 00 – Vacciner för människor 0 0 

3002 30 00 00 – Vacciner för djur 0 0 

3002 90 – Andra slag 

3002 90 10 00 – – Människoblod 0 0 

3002 90 30 00 – – Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnos
tiskt bruk 

0 0 

3002 90 50 00 – – Kulturer av mikroorganismer 0 0 

3002 90 90 00 – – Andra 0 0 

3003 Medikamenter (med undantag av varor enligt 3002, 3005 
eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som 
har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt 
bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former 
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

3003 10 00 00 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

0 0
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3003 20 00 00 – Innehållande andra antibiotika 0 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 2937 
men inte innehållande antibiotika 

3003 31 00 00 – – Innehållande insulin 0 0 

3003 39 00 00 – – Andra 0 0 

3003 40 00 00 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt 2937 eller 
antibiotika 

0 0 

3003 90 – Andra slag 

3003 90 10 00 – – Innehållande jod eller jodföreningar 0 0 

3003 90 90 – – Andra 

3003 90 90 10 – – – Fytin 0 0 

3003 90 90 90 – – – Andra 0 0 

3004 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter 
för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade 
doser (inbegripet doser i form av system för transdermal ad
ministration) eller i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

3004 10 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

3004 10 10 00 – – Innehållande enbart penicilliner eller penicillinderivat med 
penicillinsyrastruktur som verksamma ämnen 

0 0 

3004 10 90 00 – – Andra 0 0 

3004 20 – Innehållande andra antibiotika 

3004 20 10 00 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3004 20 90 00 – – Andra 0 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 2937 
men inte innehållande antibiotika 

3004 31 – – Innehållande insulin 

3004 31 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

3004 31 10 11 – – – – Insulin för kort effekt 0 0 

3004 31 10 90 – – – – Andra 0 0
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3004 31 90 00 – – – Andra 0 0 

3004 32 – – Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller struk
turella analoger av dessa ämnen 

3004 32 10 00 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3004 32 90 00 – – – Andra 0 0 

3004 39 – – Andra 

3004 39 10 00 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3004 39 90 00 – – – Andra 0 0 

3004 40 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt 2937 eller 
antibiotika 

3004 40 10 00 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3004 40 90 00 – – Andra 0 0 

3004 50 – Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra pro
dukter enligt 2936 

3004 50 10 00 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3004 50 90 00 – – Andra 0 0 

3004 90 – Andra slag 

– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

3004 90 11 00 – – – Innehållande jod eller jodföreningar 0 0 

3004 90 19 00 – – – Andra 0 0 

– – Andra 

3004 90 91 00 – – – Innehållande jod eller jodföreningar 0 0 

3004 90 99 00 – – – Andra 0 0 

3005 Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga 
förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller över
dragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former 
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medi
cinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål 

3005 10 00 00 – Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande skikt 0 0
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3005 90 – Andra slag 

3005 90 10 00 – – Vadd samt varor av vadd 0 0 

– – Andra 

– – – Av textilmaterial 

3005 90 31 00 – – – – Förbandsgas och artiklar av förbandsgas 0 0 

– – – – Andra 

3005 90 51 00 – – – – – Av bondad duk 0 0 

3005 90 55 00 – – – – – Andra 0 0 

3005 90 99 00 – – – Andra 0 0 

3006 Farmaceutiska produkter enligt anm. 4 till detta kapitel 

3006 10 – Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt 
bruk (inbegripet sterila resorberbara tråder för kirurgiskt eller 
dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kirurgin 
för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminarias
tift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt 
eller dentalt bruk; sterila adherensbarriärer för kirurgiskt eller 
dentalt bruk, även resorberbara 

3006 10 10 00 – – Steril katgut 0 0 

3006 10 30 00 – – Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, 
även resorberbara 

0 0 

3006 10 90 00 – – Andra 0 0 

3006 20 00 00 – Blodgrupperingsreagens 0 0 

3006 30 00 00 – Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska 
reagens för invärtes eller utvärtes bruk 

0 0 

3006 40 00 00 – Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement 0 0 

3006 50 00 00 – Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband 0 0 

3006 60 – Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra 
varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen 

– – På basis av hormoner eller andra varor enligt nr 2937 

3006 60 11 00 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

0 0 

3006 60 19 00 – – – Andra 0 0
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3006 60 90 00 – – På basis av spermiedödande ämnen 0 0 

3006 70 00 00 – Gelberedningar avsedda för användning i human- eller vete
rinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska 
ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel 
mellan kroppen och medicinska instrument 

0 0 

– Andra 

3006 91 00 00 – – Artiklar igenkännliga för att användas för stomier 0 0 

3006 92 00 00 – – Läkemedelsavfall 0 0 

31 KAPITEL 31 – GÖDSELMEDEL 

3101 00 00 00 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade 
med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel fram
ställda genom blandning eller kemisk behandling av anima
liska eller vegetabiliska produkter 

5 0 

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3102 10 – Karbamid (urinämne), även löst i vatten 

3102 10 10 00 – – Karbamid innehållande mer än 45 viktprocent kväve, be
räknat på vattenfri torrsubstans 

2 3 

3102 10 90 00 – – Annan 2 3 

– Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoni
umsulfat och ammoniumnitrat 

3102 21 00 00 – – Ammoniumsulfat 5 3 

3102 29 00 00 – – Andra slag 5 3 

3102 30 – Ammoniumnitrat, även löst i vatten 

3102 30 10 00 – – Löst i vatten 5 3 

3102 30 90 00 – – Annan 5 3 

3102 40 – Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller 
andra oorganiska ämnen utan gödselverkan 

3102 40 10 00 – – Innehållande högst 28 viktprocent kväve 5 3 

3102 40 90 00 – – Innehållande mer än 28 viktprocent kväve 5 3 

3102 50 – Natriumnitrat 

3102 50 10 00 – – Naturligt natriumnitrat 5 0 

3102 50 90 00 – – Annat 6,5 3
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3102 60 00 00 – Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammo
niumnitrat 

5 3 

3102 80 00 00 – Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vat
ten eller ammoniak 

5 3 

3102 90 00 00 – Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de 
föregående undernumren 

5 3 

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3103 10 – Superfosfater 

3103 10 10 00 – – Innehållande mer än 35 viktprocent difosforpentoxid 5 3 

3103 10 90 00 – – Andra 5 3 

3103 90 00 00 – Andra slag 5 0 

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3104 20 – Kaliumklorid 

3104 20 10 00 – – Innehållande högst 40 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

5 0 

3104 20 50 00 – – Innehållande mer än 40 viktprocent men högst 62 vikt
procent kalium, räknat som K 2 O, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

5 0 

3104 20 90 00 – – Innehållande mer än 62 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

5 0 

3104 30 00 00 – Kaliumsulfat 5 0 

3104 90 00 – Andra slag 

3104 90 00 10 – – Karnallit, sylvinit och andra naturliga kaliumsalter 0 0 

3104 90 00 90 – – Andra 5 0 

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller 
tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödsel
medel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande 
former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

3105 10 00 00 – Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former 
eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

5 3 

3105 20 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)
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3105 20 10 00 – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

5 3 

3105 20 90 00 – – Andra 5 3 

3105 30 00 00 – Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 5 3 

3105 40 00 00 – Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 
och blandningar av detta ämne med diammoniumhydroge
nortofosfat (diammoniumfosfat) 

5 3 

– Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller 
både kväve och fosfor 

3105 51 00 00 – – Innehållande nitrater och fosfater 5 3 

3105 59 00 00 – – Andra 5 3 

3105 60 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
fosfor och kalium 

3105 60 10 00 – – Kaliumsuperfosfat 5 0 

3105 60 90 00 – – Andra 5 0 

3105 90 – Andra slag 

3105 90 10 00 – – Naturligt kaliumnatriumnitrat, bestående av en i naturen 
förekommande blandning av natriumnitrat och kalium
nitrat (kaliumnitrat kan ingå med upp till 44 %) innehål
lande högst 16,3 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

5 0 

– – Andra 

3105 90 91 00 – – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

5 3 

3105 90 99 00 – – – Andra 5 0 

32 KAPITEL 32 – GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAK
TER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT 
OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅL
NINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UT
FYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH 

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tan
niner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror 

3201 10 00 00 – Kvebrachoextrakt 5 0 

3201 20 00 00 – Mimosaextrakt (wattleextrakt) 5 3 

3201 90 – Andra slag
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3201 90 20 00 – – Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt 5 3 

3201 90 90 00 – – Andra 5 3 

3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garv
ningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzy
matiska garveripreparat 

3202 10 00 00 – Syntetiska organiska garvämnen 0 0 

3202 90 00 00 – Andra slag 0 0 

3203 00 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegri
pet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt defi
nierade; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av 
färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 

3203 00 10 00 – Färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis 
av sådana färgämnen 

5 0 

3203 00 90 00 – Färgämnen av animaliskt ursprung och preparat på basis av 
sådana färgämnen 

5 0 

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; 
preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av syntetiska 
organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av så
dana slag som används som optiska vitmedel eller som lumi
noforer, även kemiskt definierade 

– Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anm. 3 
till detta kapitel på basis av sådana färgämnen 

3204 11 00 00 – – Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana 
färgämnen 

0 0 

3204 12 00 – – Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på 
basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt prepa
rat på basis av sådana färgämnen 

3204 12 00 10 – – – Surt fuksin 0,1 0 

3204 12 00 90 – – – Andra 0 0 

3204 13 00 00 – – Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

5 0 

3204 14 00 00 – – Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

0 0 

3204 15 00 00 – – Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt 
skick är användbara som pigment) samt preparat på basis 
av sådana färgämnen 

5 0 

3204 16 00 00 – – Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

0 0
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3204 17 00 00 – – Pigment samt preparat på basis av pigment 0 0 

3204 19 00 00 – – Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen 
enligt nr 3204 11–3204 19 

2 0 

3204 20 00 00 – Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används 
som optiska vitmedel 

0 0 

3204 90 00 00 – Andra slag 0 0 

3205 00 00 00 Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på 
basis av substratpigment 

0 0 

3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel, 
som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska 
produkter av sådana slag som används som luminoforer, även 
kemiskt definierade 

– Pigment och preparat på basis av titandioxid 

3206 11 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på 
torrsubstansen 

3206 11 00 10 – – – Innehållande minst 80 viktprocent men högst 93 vikt
procent titandioxid, beräknat på torrsubstansen 

6,5 3 

3206 11 00 90 – – – Andra 0 0 

3206 19 00 00 – – Andra 0 0 

3206 20 00 00 – Pigment och preparat på basis av kromföreningar 5 3 

– Andra färgämnen och preparat 

3206 41 00 00 – – Ultramarin och preparat på basis av ultramarin 5 3 

3206 42 00 00 – – Litopon och andra pigment och preparat på basis av zink
sulfid 

5 3 

3206 49 – – Andra 

3206 49 10 00 – – – Magnetit 5 0 

3206 49 30 00 – – – Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar 5 3 

3206 49 80 – – – Andra 

3206 49 80 10 – – – – Pigment och preparat på basis av hexacyanoferrat (fer
rocyanit eller ferricyanit) 

5 3 

3206 49 80 90 – – – – Andra 0 0
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3206 50 00 00 – Oorganiska produkter av sådana slag som används som lu
minoforer 

5 0 

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke 
frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger 
och liknande preparat av sådana slag som används inom ke
ramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i 
form av pulver, korn eller flingor 

3207 10 00 00 – Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och 
liknande preparat 

2 0 

3207 20 – Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande 
preparat 

3207 20 10 00 – – Engober 2 0 

3207 20 90 00 – – Andra 5 0 

3207 30 00 00 – Flytande lysterfärger och liknande preparat 5 0 

3207 40 – Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor 

3207 40 10 00 – – Glasyr- och emaljmassa 5 0 

3207 40 20 00 – – Glas i form av flingor med en längd av minst 0,1 mm men 
högst 3,5 mm och en tjocklek av minst 2 mikrometer men 
högst 5 mikrometer 

5 0 

3207 40 30 00 – – Glas i form av pulver eller korn med en kiseldioxidhalt av 
minst 99 viktprocent 

5 0 

3207 40 80 00 – – Annat 5 0 

3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; 
lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 10 – På basis av polyestrar 

3208 10 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 10 10 10 – – – Polyesterlacker (emalj), elektroteknisk polyesterimid för 
emaljerad tråd 

3 0 

– – – Andra: 

3208 10 10 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 10 10 98 – – – – Andra 6,5 0 

3208 10 90 – – Andra
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3208 10 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 10 90 90 – – – Andra 6,5 0 

3208 20 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 

3208 20 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 20 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 20 10 90 – – – Andra 5 0 

3208 20 90 – – Andra 

3208 20 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 20 90 90 – – – Andra 6,5 0 

3208 90 – Andra slag 

– – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 90 11 00 – – – Polyuretan av 2,2′(tert-butylimino)dietanol och 
4,4′-metylendicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetyla
cetamid, med en polymerhalt av minst 48 viktprocent 

5 0 

3208 90 13 00 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N- 
dimetylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 vikt
procent 

5 0 

3208 90 19 – – – Andra 

3208 90 19 10 – – – – Lacker (emalj) polyuretan elektrotekniska för emaljkablar 1 0 

– – – – Andra: 

3208 90 19 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 90 19 98 – – – – – Andra 5 0 

– – Andra 

3208 90 91 – – – På basis av syntetiska polymerer 

3208 90 91 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3208 90 91 90 – – – – Andra 5 0 

3208 90 99 00 – – – På basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer 1 0
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3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium 

3209 10 00 00 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 0 0 

3209 90 00 – Andra slag 

3209 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3209 90 00 90 – – Andra 5 0 

3210 00 Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (in
begripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana 
slag som används för färgning av läder 

3210 00 10 – Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på 
basis av torkande oljor 

3210 00 10 10 – – Färger 6,5 0 

3210 00 10 90 – – Lacker 5 0 

3210 00 90 00 – Andra slag 5 0 

3211 00 00 Beredda sickativ 

3211 00 00 10 – Utan innehåll av blyföreningar 0,5 0 

3211 00 00 90 – Andra 5 0 

3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i 
icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av 
sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; 
brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar 
för försäljning i detaljhandeln 

3212 10 – Brons- och färgfolier 

3212 10 10 00 – – På basis av oädel metall 5 0 

3212 10 90 00 – – Andra 5 0 

3212 90 – Andra slag 

– – Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade 
i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pas
taform, av sådana slag som används vid tillverkning av 
målningsfärger 

3212 90 31 00 – – – På basis av aluminiumpulver 5 0 

3212 90 38 00 – – – Andra 0 0
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3212 90 90 00 – – Färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

5 0 

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytnings
färger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter 
eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller 
förpackningar 

3213 10 00 00 – Färger i satser 5 0 

3213 90 00 00 – Andra slag 5 0 

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och ut
fyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbe
läggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. 

3214 10 – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel; spackelfärger 

3214 10 10 – – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel o.d. 

3214 10 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3214 10 10 90 – – – Andra 5 0 

3214 10 90 – – Spackelfärger 

3214 10 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3214 10 90 90 – – – Andra 6,5 0 

3214 90 00 – Andra slag 

3214 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

3214 90 00 90 – – Andra 5 0 

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncent
rerade eller i fast form 

– Tryckfärger 

3215 11 00 00 – – Svarta 0 0 

3215 19 00 00 – – Andra 0 0 

3215 90 – Andra slag 

3215 90 10 00 – – Bläck och tusch 5 0 

3215 90 80 00 – – Andra 5 0
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33 KAPITEL 33 – ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFY
MERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”ab
solutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av ete
riska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. 
enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna 
vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av 
eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor 

– Eteriska oljor från citrusfrukter 

3301 12 – – Apelsinolja 

3301 12 10 00 – – – Inte terpenfri 0 0 

3301 12 90 00 – – – Terpenfri 0 0 

3301 13 – – Citronolja 

3301 13 10 00 – – – Inte terpenfri 6,5 0 

3301 13 90 00 – – – Terpenfri 6,5 0 

3301 19 – – Andra 

3301 19 20 – – – Inte terpenfria 

3301 19 20 10 – – – – Av lime och bergamott 6,5 0 

3301 19 20 90 – – – – Andra 0 0 

3301 19 80 – – – Terpenfria 

3301 19 80 10 – – – – Av lime och bergamott 6,5 0 

3301 19 80 90 – – – – Andra 0 0 

– Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter 

3301 24 – – Pepparmyntolja (Mentha piperita) 

3301 24 10 00 – – – Inte terpenfri 6,5 0 

3301 24 90 00 – – – Terpenfri 6,5 0 

3301 25 – – Oljor av andra myntor 

3301 25 10 00 – – – Inte terpenfria 6,5 0 

3301 25 90 00 – – – Terpenfria 6,5 0
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3301 29 – – Andra 

– – – Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja (ylangylangolja) 

3301 29 11 00 – – – – Inte terpenfria 6,5 0 

3301 29 31 00 – – – – Terpenfria 6,5 0 

– – – Andra 

3301 29 41 00 – – – – Inte terpenfria 6,5 0 

– – – – Terpenfria 

3301 29 71 00 – – – – – Pelargonolja (geraniumolja); jasminblomolja; vetiveria
olja 

6,5 0 

3301 29 79 00 – – – – – Lavendelolja och lavandinolja 6,5 0 

3301 29 91 00 – – – – – Andra 6,5 0 

3301 30 00 00 – Resinoider 6,5 0 

3301 90 – Andra slag 

3301 90 10 00 – – Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av 
eteriska oljor 

6,5 0 

– – Extraherade oleoresiner 

3301 90 21 00 – – – Av lakrits och av humle 6,5 0 

3301 90 30 00 – – – Andra 6,5 0 

3301 90 90 00 – – Andra 6,5 0 

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alko
hollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana 
slag som används som råvaror inom industrin; andra bered
ningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används 
för framställning av drycker 

3302 10 – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller 
vid industriell tillverkning av drycker 

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker 

– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kän
netecknar en viss dryck 

3302 10 10 00 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volympro
cent 

5 0 

– – – – Andra
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3302 10 21 00 – – – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druv
socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 
viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isog
lukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

5 0 

3302 10 29 00 – – – – – Andra 5 3 

3302 10 40 00 – – – Andra slag 5 0 

3302 10 90 00 – – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin 0 0 

3302 90 – Andra slag 

3302 90 10 00 – – Alkohollösningar 5 0 

3302 90 90 00 – – Andra 5 0 

3303 00 Parfymer och luktvatten 

3303 00 10 00 – Parfymer 6,5 0 

3303 00 90 00 – Luktvatten 6,5 0 

3304 Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än 
medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för mani
kyr eller pedikyr 

3304 10 00 00 – Preparat för läppkosmetika 6,5 0 

3304 20 00 00 – Preparat för ögonkosmetika 6,5 0 

3304 30 00 00 – Preparat för manikyr eller pedikyr 6,5 0 

– Andra slag 

3304 91 00 00 – – Puder, även hoppressat 6,5 0 

3304 99 00 00 – – Andra 6,5 0 

3305 Hårvårdsmedel 

3305 10 00 00 – Schamponeringsmedel 6,5 0 

3305 20 00 00 – Preparat för hårpermanentning 6,5 0 

3305 30 00 00 – Hårsprayer 6,5 0 

3305 90 – Andra slag 

3305 90 10 00 – – Hårvatten 6,5 0 

3305 90 90 00 – – Andra 6,5 0
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3306 Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pul
ver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrym
men mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar 

3306 10 00 00 – Tandrengöringsmedel 6,5 0 

3306 20 00 00 – Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd) 6,5 0 

3306 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, 
deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagnings
medel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårds
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; be
redda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och 
även med desinficerande egenskaper 

3307 10 00 00 – Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning 6,5 0 

3307 20 00 00 – Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt 
bruk 

6,5 0 

3307 30 00 00 – Parfymerat badsalt och andra badpreparat 6,5 0 

– Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegri
pet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremo
nier 

3307 41 00 00 – – ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar ge
nom bränning 

6,5 0 

3307 49 00 00 – – Andra 6,5 0 

3307 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

34 KAPITEL 34 – TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA 
ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA 
VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS 
OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K. 
DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS 

3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat av
sedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller 
gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva pro
dukter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska 
eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande 
tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, över
dragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengörings
medel 

– Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form 
av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt 
och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda 
med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel 

3401 11 00 00 – – För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter) 6,5 0
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3401 19 00 00 – – För annat ändamål 6,5 0 

3401 20 – Tvål och såpa i annan form 

3401 20 10 00 – – Flingor, flagor, granuler eller pulver 6,5 0 

3401 20 90 00 – – Andra 6,5 0 

3401 30 00 00 – Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av 
huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpack
ningar, även innehållande tvål 

6,5 0 

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva 
preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengö
ringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana 
som omfattas av nr 3401 

– Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar 

3402 11 – – Anjonaktiva 

3402 11 10 00 – – – Vattenlösning innehållande minst 30 men högst 50 vikt
procent dinatriumalkyl[oxidi(bensen-sulfonat)] 

2 0 

3402 11 90 00 – – – Andra 2 0 

3402 12 00 – – Katjonaktiva 

3402 12 00 10 – – – Bensalkonklorid (INN) 0 0 

3402 12 00 90 – – – Andra 2 0 

3402 13 00 00 – – Nonjonaktiva 2 0 

3402 19 00 00 – – Andra 2 0 

3402 20 – Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detalj
handelsförpackningar 

3402 20 20 00 – – Ytaktiva preparat 6,5 0 

3402 20 90 00 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 6,5 0 

3402 90 – Andra slag 

3402 90 10 00 – – Ytaktiva preparat 6,5 0 

3402 90 90 00 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 6,5 0
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3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, pre
parat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel 
och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är 
baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som 
används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, 
pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som 
innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 vikt
procent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mine
ral 

– Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral 

3403 11 00 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

0 0 

3403 19 – – Andra 

3403 19 10 00 – – – Innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pe
troleum eller ur bituminösa material, inte utgörande ka
raktärsgivande beståndsdel 

6,5 0 

– – – Andra 

3403 19 91 00 – – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 0 0 

3403 19 99 00 – – – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

3403 91 00 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

0 0 

3403 99 – – Andra 

3403 99 10 00 – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 0 0 

3403 99 90 – – – Andra 

3403 99 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3403 99 90 90 – – – – Andra 6,5 0 

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 

3404 20 00 00 – Av polyoxyeten (polyetenglykol) 6,5 0 

3404 90 – Andra slag 

3404 90 10 00 – – Beredda vaxer, inbegripet förseglingsvax 6,5 0 

3404 90 80 – – Andra
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3404 90 80 10 – – – Polyetenvax 5 0 

– – – Andra: 

3404 90 80 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2,5 0 

3404 90 80 98 – – – – Andra 6,5 0 

3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, 
glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat 
(även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast 
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts 
med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404 

3405 10 00 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller 
läder 

6,5 0 

3405 20 00 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä
möbler eller andra trävaror 

6,5 0 

3405 30 00 – Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än 
metallpolermedel 

3405 30 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3405 30 00 90 – – Andra 6,5 0 

3405 40 00 00 – Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 6,5 0 

3405 90 – Andra slag 

3405 90 10 – – Metallpolermedel 

3405 90 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3405 90 10 90 – – – Andra 6,5 0 

3405 90 90 – – Andra 

3405 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3405 90 90 90 – – – Andra 6,5 0 

3406 00 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 

– Stearinljus, paraffinljus, vaxljus 

3406 00 11 00 – – Släta och oparfymerade 6,5 0 

3406 00 19 00 – – Andra 6,5 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/431



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

3406 00 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3407 00 00 00 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för 
barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, 
föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i 
form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra 
preparat för dentalt bruk, på basis av gips 

0 0 

35 KAPITEL 35 – PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM 
OCH KLISTER; ENZYMER 

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim 

3501 10 – Kasein 

3501 10 10 00 – – För tillverkning av regenatfibrer 5 0 

3501 10 50 00 – – För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livs
medel och foder 

5 0 

3501 10 90 00 – – Annat 5 0 

3501 90 – Andra slag 

3501 90 10 00 – – Kaseinlim 5 0 

3501 90 90 00 – – Andra 5 0 

3502 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vasslepro
teiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, 
beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albumin
derivat 

– Äggalbumin 

3502 11 – – Torkat 

3502 11 10 00 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel 2 0 

3502 11 90 00 – – – Annat 2 3 

3502 19 – – Annat 

3502 19 10 00 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel 5 0 

3502 19 90 00 – – – Annat 5 3 

3502 20 – Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vass
leproteiner) 

3502 20 10 00 – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel 5 0
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– – Annat 

3502 20 91 00 – – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver) 5 3 

3502 20 99 00 – – – Annat 5 3 

3502 90 – Annat 

– – Albuminer, andra än äggalbuminer; mjölkalbumin (laktal
bumin) 

3502 90 20 00 – – – Olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livs
medel 

5 0 

3502 90 70 00 – – – Andra 5 0 

3502 90 90 00 – – Albuminater och andra albuminderivat 5 0 

3503 00 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektang
ulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; 
husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kasein
lim enligt nr 3501 

3503 00 10 00 – Gelatin och gelatinderivat 10 3 

3503 00 80 – Andra slag 

3503 00 80 10 – – Benlim, i granulat eller flingor 6,5 0 

3503 00 80 90 – – Andra 5 0 

3504 00 00 00 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat 
av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; hudpulver, även behandlat med kromsalt 

5 0 

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex
trin eller annan modifierad stärkelse 

3505 10 – Dextrin och annan modifierad stärkelse 

3505 10 10 00 – – Dextrin 5 3 

– – Annan modifierad stärkelse 

3505 10 50 00 – – – Företrad eller förestrad stärkelse 5 0 

3505 10 90 00 – – – Annan 5 3 

3505 20 – Lim och klister 

3505 20 10 00 – – Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin 
eller annan modifierad stärkelse 

5 0 

3505 20 30 00 – – Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

5 3
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3505 20 50 00 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

5 3 

3505 20 90 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller 
annan modifierad stärkelse 

5 3 

3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller 
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller 
klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

3506 10 00 – Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, 
förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klis
ter i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

3506 10 00 10 – – Lim och klister, beredda på karboximetylcellulosa 6,5 0 

– – Andra: 

3506 10 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3506 10 00 98 – – – Andra 5 0 

– Andra slag 

3506 91 00 – – Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901–3913 
eller på gummi 

3506 91 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3506 91 00 90 – – Andra 2 0 

3506 99 00 – – Andra 

3506 99 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

3506 99 00 90 – – – Andra 5 0 

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

3507 10 00 00 – Löpe och koncentrat av löpe 5 0 

3507 90 – Andra slag 

3507 90 10 00 – – Lipoproteinlipas 5 0 

3507 90 20 00 – – Aspergillus alkaliskt proteinas 5 0 

3507 90 90 00 – – Andra 5 0

SV L 161/434 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

36 KAPITEL 36 – KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA 
PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; 
VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER 

3601 00 00 00 Krut 6,5 0 

3602 00 00 00 Beredda sprängämnen, andra än krut 6,5 0 

3603 00 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande 
tändmedel (även elektriska) 

3603 00 10 00 – Stubin 6,5 0 

3603 00 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3604 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och 
andra pyrotekniska artiklar 

3604 10 00 00 – Fyrverkeripjäser 6,5 0 

3604 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

3605 00 00 00 Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604 6,5 0 

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla 
former; varor av brännbara ämnen enligt anm. 2 till detta 
kapitel 

3606 10 00 00 – Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i be
hållare av sådana slag som används för fyllning av cigaret
tändare eller liknande tändare och som har en rymd av 
högst 300 cm 3 

6,5 0 

3606 90 – Andra slag 

3606 90 10 00 – – Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i 
alla former 

6,5 0 

3606 90 90 00 – – Andra 6,5 0 

37 KAPITEL 37 – VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK 

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, 
oexponerade, av annat material än papper, papp eller textil
vara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för ome
delbar bildframställning, även i form av filmpaket 

3701 10 – Röntgenplåtar och röntgenfilm 

3701 10 10 00 – – För medicinskt, dentalt eller veterinärt bruk 6,5 0 

3701 10 90 00 – – Andra slag 6,5 0 

3701 20 00 00 – Film avsedd för omedelbar bildframställning 6,5 0
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3701 30 00 00 – Andra plåtar och annan film med någon sida längre än 
255 mm 

6,5 0 

– Andra slag 

3701 91 00 00 – – För färgfotografering (polykrom) 6,5 0 

3701 99 00 00 – – Andra 6,5 0 

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av an
nat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, 
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildfram
ställning 

3702 10 00 00 – Röntgenfilm 6,5 0 

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av 
högst 105 mm 

3702 31 – – För färgfotografering (polykrom) 

3702 31 20 00 – – – Med en längd av högst 30 m 6,5 0 

– – – Med en längd av mer än 30 m 

3702 31 91 00 – – – – Negativ färgfilm: 

— med en bredd av minst 75 mm men högst 
105 mm, 

och 

— med en längd av minst 100 m, avsedd för fram
ställning av filmpaket för omedelbar bildframställ
ning 

6,5 0 

3702 31 98 00 – – – – Annan 6,5 0 

3702 32 – – Annan, med silverhalogenidemulsion 

– – – Med en bredd av högst 35 mm 

3702 32 10 00 – – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 32 20 00 – – – – Annan 6,5 0 

– – – Med en bredd av mer än 35 mm 

3702 32 31 00 – – – – Mikrofilm 6,5 0 

3702 32 50 00 – – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 32 80 00 – – – – Annan 6,5 0 

3702 39 00 00 – – Annan 6,5 0
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– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd om 
mer än 105 mm 

3702 41 00 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, avsedd för färgfotografering (polykrom) 

6,5 0 

3702 42 00 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, inte avsedd för färgfotografering 

6,5 0 

3702 43 00 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 
200 m 

6,5 0 

3702 44 00 – – Med en bredd av mer än 105 mm men högst 610 mm 

3702 44 00 10 – – – Med en längd av högst 200 m 6,5 0 

– – – Med en längd av mer än 200 m: 

3702 44 00 91 – – – – För omedelbar bildframställning 6,5 0 

3702 44 00 99 – – – – Andra 2 0 

– Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) 

3702 51 00 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av högst 
14 m 

6,5 0 

3702 52 00 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av mer än 
14 m 

6,5 0 

3702 53 00 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv 

6,5 0 

3702 54 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m, inte avsedd för diapositiv 

3702 54 10 00 – – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 24 mm 6,5 0 

3702 54 90 00 – – – Med en bredd av mer än 24 mm men högst 35 mm 6,5 0 

3702 55 00 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av mer än 30 m 

6,5 0 

3702 56 00 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

– Andra slag 

3702 91 – – Med en bredd av högst 16 mm 

3702 91 20 00 – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 91 80 00 – – – Annan 6,5 0
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3702 93 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m 

3702 93 10 00 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 93 90 00 – – – Annan 6,5 0 

3702 94 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av mer än 30 m 

3702 94 10 00 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 94 90 00 – – – Annan 6,5 0 

3702 95 00 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

3703 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilva
ra, strålningskänsliga, oexponerade 

3703 10 00 00 – I rullar med en bredd av mer än 610 mm 6,5 0 

3703 20 – Andra, avsedda för färgfotografering (polykrom) 

3703 20 10 00 – – Till bilder av omvändningsfilm 6,5 0 

3703 20 90 00 – – Andra 6,5 0 

3703 90 – Andra slag 

3703 90 10 00 – – Strålningskänsliga med silver- eller platinasalter 6,5 0 

3703 90 90 00 – – Andra 6,5 0 

3704 00 Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto
grafisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte 
framkallade 

3704 00 10 00 – Plåtar och film 6,5 0 

3704 00 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och fram
kallade, med undantag av kinofilm 

3705 10 00 00 – Film för offsetreproduktion 6,5 0 

3705 90 – Andra slag 

3705 90 10 00 – – Mikrofilm 6,5 0 

3705 90 90 00 – – Andra slag 6,5 0
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3706 Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår 
eller med enbart ljudspår 

3706 10 – Med en bredd av minst 35 mm 

3706 10 10 00 – – Kinofilm med enbart ljudspår 0 0 

– – Annan 

3706 10 91 00 – – – Negativ; mellanpositiv 0 0 

3706 10 99 00 – – – Annan positiv 0 0 

3706 90 – Andra slag 

3706 90 10 00 – – Kinofilm med enbart ljudspår 6,5 0 

– – Annan 

3706 90 31 00 – – – Negativ; mellanpositiv 6,5 0 

– – – Annan positiv 

3706 90 51 00 – – – – Journalfilmer 6,5 0 

– – – – Annan, med en bredd av 

3706 90 91 00 – – – – – Mindre än 10 mm 6,5 0 

3706 90 99 00 – – – – – Minst 10 mm 6,5 0 

3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, 
klister och liknande preparat); oblandade produkter för foto
grafiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhan
delsförpackningar, i bruksfärdigt skick 

3707 10 00 00 – Strålningskänsliga emulsioner 6,5 0 

3707 90 – Andra slag 

– – Framkallare och fixeringsmedel 

– – – För färgfotografering (polykrom) 

3707 90 11 00 – – – – För fotografisk film och fotografiska plåtar 6,5 0 

3707 90 19 00 – – – – Andra 6,5 0 

3707 90 30 00 – – – Andra 6,5 0 

3707 90 90 00 – – Andra 6,5 0
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38 KAPITEL 38 – DIVERSE KEMISKA PRODUKTER 

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat 
på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av 
block, plattor eller andra halvfabrikat 

3801 10 00 00 – Konstgjord grafit 5 0 

3801 20 – Kolloidal eller halvkolloidal grafit 

3801 20 10 00 – – Kolloidal grafit suspenderad i olja; halvkolloidal grafit 5 0 

3801 20 90 00 – – Annan 5 0 

3801 30 00 00 – Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig 
beklädnad av ugnar 

5 0 

3801 90 00 00 – Andra slag 5 0 

3802 Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djur
kol, inbegripet använt djurkol 

3802 10 00 00 – Aktiverat kol 0 0 

3802 90 00 – Andra slag 

3802 90 00 10 – – Blekjord 2 0 

3802 90 00 90 – – Andra 5 0 

3803 00 Tallolja (tallsyra), även raffinerad 

3803 00 10 00 – Rå tallolja 5 0 

3803 00 90 00 – Andra slag 5 0 

3804 00 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncent
rerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsul
fonater men inte tallolja enligt nr 3803 

3804 00 10 00 – Koncentrerad sulfitlut 5 0 

3804 00 90 00 – Andra slag 5 0 

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och an
dra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan 
behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan 
rå para-cymen; ”pine oil” innehållande α-terpineol som huvud
beståndsdel 

3805 10 – Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin
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3805 10 10 00 – – Balsamterpentin 5 0 

3805 10 30 00 – – Extraherad terpentin 5 0 

3805 10 90 00 – – Sulfatterpentin 5 0 

3805 90 – Andra slag 

3805 90 10 00 – – ”Pine oil” 5 0 

3805 90 90 00 – – Andra 5 0 

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; 
hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom ut
smältning 

3806 10 – Kolofonium och hartssyror 

3806 10 10 00 – – Erhållna från färska barrträdsbalsamer 5 0 

3806 10 90 – – Andra 

3806 10 90 10 – – – Barrträkolofonium 6,5 0 

3806 10 90 90 – – – Andra 5 0 

3806 20 00 00 – Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolo
fonium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumadduk
ter 

5 0 

3806 30 00 00 – Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol 5 0 

3806 90 00 00 – Andra slag 5 0 

3807 00 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt 
beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofo
nium, hartssyror eller vegetabiliskt beck 

3807 00 10 00 – Trätjära 5 0 

3807 00 90 00 – Andra slag 5 0 

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshind
rande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektions
medel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produk
ter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. 
band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpap
per) 

3808 50 00 00 – Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapi
tel 

0 0 

– Andra 

3808 91 – – Insektsbekämpningsmedel 

3808 91 10 00 – – – På basis av pyretroider 6,5 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/441



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

3808 91 20 00 – – – På basis av klorkolväten 0 0 

3808 91 30 00 – – – På basis av karbamater 0 0 

3808 91 40 – – – På basis av fosfororganiska föreningar 

3808 91 40 10 – – – – På basis av dimetoat 6,5 0 

3808 91 40 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 91 90 00 – – – Andra 0 0 

3808 92 – – Svampbekämpningsmedel 

– – – Oorganiska 

3808 92 10 00 – – – – Preparat på basis av kopparföreningar 0 0 

3808 92 20 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

3808 92 30 – – – – På basis av ditiokarbamater 

3808 92 30 10 – – – – – På basis av tiuram 6,5 0 

3808 92 30 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 92 40 – – – – På basis av bensimidazoler 

3808 92 40 10 – – – – – På basis av karbendazimer 6,5 0 

3808 92 40 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 92 50 – – – – På basis av diazoler eller triazoler 

3808 92 50 10 – – – – – På basis av propykonazoler 6,5 0 

3808 92 50 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 92 60 00 – – – – På basis av diaziner eller morfoliner 0 0 

3808 92 90 00 – – – – Andra 0 0 

3808 93 – – Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt 
tillväxtreglerande medel för växter 

– – – Ogräsbekämpningsmedel 

3808 93 11 – – – – På basis av fenoxifytohormoner 

3808 93 11 10 – – – – – På basis av 2,4-D syra 6,5 0
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3808 93 11 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 93 13 00 – – – – På basis av triaziner 0 0 

3808 93 15 – – – – På basis av amider 

3808 93 15 10 – – – – – På basis av acetoklorin 6,5 0 

3808 93 15 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 93 17 00 – – – – På basis av karbamater 0 0 

3808 93 21 00 – – – – På basis av dinitroanilinderivat 0 0 

3808 93 23 00 – – – – På basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderi
vat 

0 0 

3808 93 27 – – – – Andra 

3808 93 27 10 – – – – – På basis av dikamba 6,5 0 

3808 93 27 20 – – – – – På basis av glyfosat 6,5 0 

3808 93 27 90 – – – – – Andra 0 0 

3808 93 30 00 – – – Groningshindrande medel 0 0 

3808 93 90 00 – – – Tillväxtreglerande medel för växter 0 0 

3808 94 – – Desinfektionsmedel 

3808 94 10 00 – – – På basis av kvaternära ammoniumsalter 0 0 

3808 94 20 00 – – – På basis av halogenföreningar 0 0 

3808 94 90 00 – – – Andra 0 0 

3808 99 – – Andra 

3808 99 10 00 – – – Bekämpningsmedel mot gnagare 0 0 

3808 99 90 00 – – – Andra 0 0 

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för 
fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat 
(t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande 
industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3809 10 – På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter 

3809 10 10 00 – – Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stär
kelseprodukter 

5 3 

3809 10 30 00 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

5 3
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3809 10 50 00 – – Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

5 3 

3809 10 90 00 – – Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelse
produkter 

5 3 

– Andra slag 

3809 91 00 – – Av sådana slag som används inom textilindustrin eller 
inom liknande industrier 

3809 91 00 10 – – – Vattenavvisande flytande organiska silikoner 0 0 

3809 91 00 90 – – – Andra 0 0 

3809 92 00 – – Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller 
inom liknande industrier 

3809 92 00 10 – – – Flytande organiska silikoner av sådana slag som används 
inom pappersindustrin eller inom liknande industrier 

0 0 

3809 92 00 90 – – – Andra 5 0 

3809 93 00 00 – – Av sådana slag som används inom läderindustrin eller 
inom liknande industrier 

0 0 

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgö
rande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pas
tor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra 
ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller 
beläggning av svetselektroder eller svetstråd 

3810 10 00 00 – Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller 
svetsning, bestående av metall och andra ämnen 

5 0 

3810 90 – Andra slag 

3810 90 10 00 – – Preparat av sådana slag som används för fyllning eller be
läggning av svetselektroder och svetstråd 

5 0 

3810 90 90 – – Andra 

3810 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3810 90 90 90 – – – Andra 5 0 

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion 
eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra 
beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller 
för andra vätskor som används för samma ändamål som mi
neraloljor 

– Preparat för motverkande av knackning 

3811 11 – – På basis av blyföreningar 

3811 11 10 00 – – – På basis av tetraetylbly 3 0
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3811 11 90 00 – – – Andra 3 0 

3811 19 00 00 – – Andra 3 0 

– Tillsatsmedel för smörjoljor 

3811 21 00 00 – – Innehållande oljor erhållna petroleum eller bituminösa mi
neral 

2 0 

3811 29 00 00 – – Andra 5 0 

3811 90 00 00 – Andra slag 5 0 

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel 
för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabilise
ringsmedel för gummi eller plast 

3812 10 00 – Beredda vulkningsacceleratorer 

3812 10 00 10 – – På basis av N,N′-ditiodimorfolin (sulfasan, perhacit, rhenol
ran DTDM, rhenocure M) 

6,5 0 

3812 10 00 90 – – Andra 0 0 

3812 20 – Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast 

3812 20 10 00 – – Reaktionsblandning innehållande bensyl-3-isobutyryloxi-1- 
isopropyl-2,2-dimetylpropylftalat och bensyl-3-isobutyry
loxi-2,2,4-trimetylpentylftalat 

0 0 

3812 20 90 00 – – Andra 0 0 

3812 30 – Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för 
gummi eller plast 

3812 30 20 00 – – Antioxidanter 0 0 

3812 30 80 00 – – Andra 0 0 

3813 00 00 00 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brands
läckningsbomber 

5 0 

3814 00 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller 
lackborttagningsmedel 

3814 00 10 00 – På basis av butylacetat 0 0 

3814 00 90 – Andra slag
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– – På basis av aceton, xylol, toluol, 2-Etoxyetanol, lösnings
medel, lacknafta, etanol: 

3814 00 90 11 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3814 00 90 19 – – – Andra 0 0 

3814 00 90 90 – – Andra 0 0 

3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda kata
lysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Katalysatorer utfällda på en bärsubstans 

3815 11 00 – – Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel 

3815 11 00 10 – – – Sekundärt reformerande metan 6,5 0 

3815 11 00 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3815 11 00 98 – – – – Andra 2 0 

3815 12 00 00 – – Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv 
beståndsdel 

2 0 

3815 19 – – Andra 

3815 19 10 00 – – – Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktpro
cent har en partikelstorlek av högst 10 mikrometer, be
stående av en oxidblandning på en bärare av magnesium
silikat, innehållande, efter vikten räknat: 

— minst 20 % men högst 35 % koppar, 

— minst 2 % men högst 3 % vismut, samt med en 
skrymdensitet av minst 0,2 men högst 1,0 

2 0 

3815 19 90 – – – Andra 

3815 19 90 10 – – – – Katalysatorer för omvandling av koloxid vid låga tem
peraturer, zinkprodukter för absorption av svavelhaltiga 
föreningar, katalysatorer för ammoniaksyntes 

6,5 0 

3815 19 90 90 – – – – Andra 2 0 

3815 90 – Andra slag 

3815 90 10 00 – – Katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i 
form av lösning i metanol 

2 0 

3815 90 90 – – Andra 

3815 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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3815 90 90 90 – – – Andra 2 0 

3816 00 00 00 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande 
eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801 

5 0 

3817 00 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftale
ner, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902 

3817 00 50 00 – Linjär alkylbensen 0,1 0 

3817 00 80 00 – Andra 5 3 

3818 00 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska 
föreningar, dopade för användning inom elektroniken 

3818 00 10 00 – Dopad kisel 5 0 

3818 00 90 00 – Andra slag 5 0 

3819 00 00 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hyd
raulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande 
mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller 
ur bituminösa material 

3819 00 00 10 – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3819 00 00 90 – Andra 5 0 

3820 00 00 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel 

3820 00 00 10 – För industriell sammansättning av motorfordon 2,5 0 

3820 00 00 90 – Andra 6,5 0 

3821 00 00 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av 
växtceller, mänskliga celler eller djurceller 

3821 00 00 10 – Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer 2 0 

3821 00 00 90 – Andra 0 0 

3822 00 00 00 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på under
lag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laborato
riebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av 
nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial 

0 0 

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tek
niska fettalkoholer 

– Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering
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3823 11 00 00 – – Stearin 1 0 

3823 12 00 00 – – Olein 1 0 

3823 13 00 00 – – Tallfettsyra 5 0 

3823 19 – – Andra 

3823 19 10 00 – – – Destillerade fettsyror 5 0 

3823 19 30 00 – – – Fettsyradestillat 5 0 

3823 19 90 00 – – – Andra 5 0 

3823 70 00 00 – Tekniska fettalkoholer 5 0 

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska 
produkter samt preparat från kemiska eller närstående indu
strier (inbegripet sådana som består av blandningar av natur
produkter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3824 10 00 – Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor 

3824 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3824 10 00 90 – – Andra 5 0 

3824 30 00 00 – Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med 
metalliska bindemedel 

5 0 

3824 40 00 00 – Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong 5 0 

3824 50 – Murbruk och betong, inte eldfasta 

3824 50 10 00 – – Färdigblandad betong 5 0 

3824 50 90 00 – – Andra 5 0 

3824 60 – Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 

– – I vattenlösning 

3824 60 11 00 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på 
halten D-glucitol 

5 3 

3824 60 19 00 – – – Annan 5 3 

– – Annan 

3824 60 91 00 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på 
halten D-glucitol 

5 3
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3824 60 99 00 – – – Annan 5 3 

– Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, 
etan eller propan 

3824 71 00 00 – – Innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande 
klorfluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller flu
orkolväten (HFC) 

5 0 

3824 72 00 00 – – Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan el
ler dibromtetrafluoretaner 

5 0 

3824 73 00 00 – – Innehållande bromfluorkolväten (HBFC) 5 0 

3824 74 00 00 – – Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande 
perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock 
inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) 

5 0 

3824 75 00 00 – – Innehållande koltetraklorid 0 0 

3824 76 00 00 – – Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 0 0 

3824 77 00 00 – – Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklorme
tan 

0 0 

3824 78 00 00 – – Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten 
(HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller 
klorfluorkolväten (HCFC) 

5 0 

3824 79 00 00 – – Andra 5 0 

– Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), 
polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler 
(PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrom
propyl)fosfat 

3824 81 00 00 – – Innehållande oxiran (etylenoxid) 0 0 

3824 82 00 00 – – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

0 0 

3824 83 00 00 – – Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 0 0 

3824 90 – Andra 

3824 90 10 00 – – Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater 
av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tio
fenhaltiga sulfonsyror av oljor bituminösa mineral och sal
ter av dessa syror 

0 0 

3824 90 15 00 – – Jonbytare 5 0
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3824 90 20 00 – – Getter för vakuumrör 5 0 

3824 90 25 00 – – Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; 
rått kalciumcitrat 

5 0 

3824 90 30 00 – – Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar 
av naftensyror 

5 0 

3824 90 35 00 – – Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv bestånds
del 

5 0 

3824 90 40 00 – – Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för 
klara lacker och liknande produkter 

5 0 

– – Andra 

3824 90 45 00 – – – Pannstensförhindrande medel och liknande preparat 5 0 

3824 90 50 – – – Preparat för galvanoteknik 

3824 90 50 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3824 90 50 90 – – – – Andra 5 0 

3824 90 55 00 – – – Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol 
(emulgatorer för fetter) 

0 0 

– – – Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt 
bruk 

3824 90 61 00 – – – – Mellanprodukter från framställning av antibiotika, er
hållna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, 
även torkade, avsedda att användas för tillverkning av 
för människor avsedda medikamenter enligt nr 3004 

5 0 

3824 90 62 00 – – – – Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter 5 0 

3824 90 64 00 – – – – Andra 5 0 

3824 90 65 00 – – – Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas 
av nr 3824 10 00) 

5 0 

3824 90 70 00 – – – Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används 
inom byggnadsindustrin 

5 0 

– – – Andra 

3824 90 75 00 – – – – Skivor av litiumniobat, odopade 5 0 

3824 90 80 00 – – – – Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade 
fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 
520 men högst 550 

5 0
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3824 90 85 00 – – – – 3-(1-Etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en 
lösning i toluen 

5 0 

3824 90 98 00 – – – – Andra 0 0 

3825 Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; 
avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till 
detta kapitel 

3825 10 00 00 – Kommunalt avfall 0 0 

3825 20 00 00 – Avloppsslam 0 0 

3825 30 00 00 – Sjukvårdsavfall 0 0 

– Avfall av organiska lösningsmedel 

3825 41 00 00 – – Halogenerade 0 0 

3825 49 00 00 – – Andra 0 0 

3825 50 00 00 – Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsväts
kor och frostskydd 

0 0 

– Andra avfall från kemisk eller närstående industri 

3825 61 00 00 – – Främst innehållande organiska beståndsdelar 0 0 

3825 69 00 00 – – Andra slag 0 0 

3825 90 – Andra 

3825 90 10 00 – – Alkalisk järnoxid för rening av gas 0 0 

3825 90 90 00 – – Andra 0 0 

VII AVDELNING VII – PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI 
OCH GUMMIVAROR 

39 KAPITEL 39 – PLASTER OCH PLASTVAROR 

I. PLASTER I OBEARBETAD FORM 

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form 

3901 10 – Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD) 

3901 10 10 00 – – Linjär polyeten 0 0 

3901 10 90 00 – – Annan 0 0 

3901 20 – Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD)
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3901 20 10 00 – – Polyeten i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel, med en specifik vikt av minst 0,958 vid 
23 °C innehållande per kg: 

— högst 50 mg aluminium, 

— högst 2 mg kalcium, 

— högst 2 mg krom, 

— högst 2 mg järn, 

— högst 2 mg nickel, 

— högst 2 mg titan, 

— högst 8 mg vanadin, avsett för tillverkning av klorsul
fonerat polyeten 

0 0 

3901 20 90 00 – – Annat 0 0 

3901 30 00 00 – Sampolymerer av eten och vinylacetat 0,05 0 

3901 90 – Andra slag 

3901 90 10 00 – – Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av 
eten, isobutylakrylat och metakrylsyra 

5 0 

3901 90 20 00 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel 

5 0 

3901 90 90 – – Andra 

3901 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3901 90 90 90 – – – Andra 5 3 

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 

3902 10 00 00 – Polypropen 0 0 

3902 20 00 00 – Polyisobuten 5 3 

3902 30 00 – Sampolymerer med propen 

3902 30 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3902 30 00 90 – – Andra 5 3 

3902 90 – Andra slag

SV L 161/452 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

3902 90 10 00 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel 

5 0 

3902 90 20 00 – – Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, inne
hållande högst 10 viktprocent eten, eller en blandning av 
polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehål
lande högst 10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 
viktprocent polypropen, i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

5 0 

3902 90 90 00 – – Andra 5 3 

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form 

– Polystyren 

3903 11 00 00 – – Expanderbar 6,5 3 

3903 19 00 00 – – Annan 6,5 0 

3903 20 00 00 – Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 0 0 

3903 30 00 00 – Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 0 0 

3903 90 – Andra slag 

3903 90 10 00 – – Sampolymerer, enbart av styren och allylalkohol, med ett 
acetyltal av minst 175 

0 0 

3903 90 20 00 – – Bromerad polystyren, innehållande minst 58 men högst 71 
viktprocent brom, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel 

0 0 

3903 90 90 00 – – Andra 0 0 

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i 
obearbetad form 

3904 10 00 00 – Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen 0 0 

– Annan polyvinylklorid 

3904 21 00 00 – – Inte mjukgjord 5 3 

3904 22 00 00 – – Mjukgjord 0 0 

3904 30 00 00 – Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 0 0 

3904 40 00 00 – Andra sampolymerer med vinylklorid 0 0 

3904 50 – Polymerer av vinylidenklorid
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3904 50 10 00 – – Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av 
expanderbara kulor med en diameter av minst 4 mikrome
ter men högst 20 mikrometer 

0 0 

3904 50 90 00 – – Andra 0 0 

– Fluorhaltiga polymerer 

3904 61 00 00 – – Polytetrafluoreten 0 0 

3904 69 – – Andra 

3904 69 10 00 – – – Polyvinylfluorid, i en av de former som nämns i anmärk
ning 6 b till detta kapitel 

0 0 

3904 69 90 00 – – – Andra 0 0 

3904 90 00 00 – Andra slag 0 0 

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbe
tad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form 

– Polyvinylacetat 

3905 12 00 00 – – I vattendispersion 5 0 

3905 19 00 00 – – Andra 5 0 

– Sampolymerer av vinylacetat 

3905 21 00 00 – – I vattendispersion 2 0 

3905 29 00 00 – – Andra 5 0 

3905 30 00 00 – Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetat
grupper 

2 0 

– Andra slag 

3905 91 00 00 – – Sampolymerer 5 0 

3905 99 – – Andra 

3905 99 10 00 – – – Polyvinylformal, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel, med en molekylvikt av minst 
10 000 men högst 40 000 samt innehållande, efter vikten 
räknat: 

— minst 9,5 % men högst 13 % acetylgrupper, uttryckt 
som vinylacetat, 

och 

— minst 5 % men högst 6,5 % hydroxylgrupper, ut
tryckt som vinylalkohol 

5 0
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3905 99 90 00 – – – Andra 5 0 

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form 

3906 10 00 00 – Polymetylmetakrylat 0 0 

3906 90 – Andra slag 

3906 90 10 00 – – Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid] 0,5 0 

3906 90 20 00 – – Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och de
kylmetakrylat, lösta i N,N-dimetylacetamid, med en sampo
lymerhalt av minst 55 viktprocent 

0,5 0 

3906 90 30 00 – – Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehål
lande minst 10 men högst 11 viktprocent 2-etylhexylakry
lat 

0,5 0 

3906 90 40 00 – – Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad 
med polybutadienakrylnitril (NBR) 

0,5 0 

3906 90 50 00 – – Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och 
liten mängd andra monomerer, avsedda att användas som 
förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textil
tryckning 

0,5 0 

3906 90 60 00 – – Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som 
innehåller en ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, 
med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blan
dad med kiseldioxid 

0,5 0 

3906 90 90 00 – – Andra 0 0 

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad 
form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra 
polyestrar, i obearbetad form 

3907 10 00 00 – Polyacetaler 5 0 

3907 20 – Andra polyetrar 

– – Polyeteralkoholer 

3907 20 11 00 – – – Polyetenglykoler 5 0 

– – – Andra 

3907 20 21 00 – – – – Med ett hydroxyltal av högst 100 1 0
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3907 20 29 00 – – – – Andra 0 0 

– – Andra 

3907 20 91 00 – – – Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid 5 0 

3907 20 99 00 – – – Andra 5 0 

3907 30 00 00 – Epoxihartser 0 0 

3907 40 00 00 – Polykarbonater 0 0 

3907 50 00 00 – Alkydhartser 0 0 

3907 60 – Polyetentereftalat 

3907 60 20 00 – – Med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer 1 3 

3907 60 80 00 – – Andra 1 3 

3907 70 00 00 – Polymjölksyra 0 0 

– Andra polyestrar 

3907 91 – – Omättade 

3907 91 10 – – – Flytande 

3907 91 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 1 0 

3907 91 10 90 – – – – Andra 2 0 

3907 91 90 00 – – – Andra 5 0 

3907 99 – – Andra 

– – – Med ett hydroxyltal av högst 100 

3907 99 11 00 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) 5 0 

3907 99 19 – – – – Andra 

3907 99 19 10 – – – – – Polybutylentereftalat med en specifik vikt av 
minst 1,29 g/сm 3 , men högst 1,33 g/сm 3 

2 3 

3907 99 19 90 – – – – – Andra 5 3 

– – – Andra 

3907 99 91 00 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) 5 0
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3907 99 98 00 – – – – Andra 0 0 

3908 Polyamider i obearbetad form 

3908 10 00 – Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 

3908 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

3908 10 00 90 – – Andra 5 0 

3908 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 

3909 10 00 00 – Karbamidplaster; tiokarbamidplaster 5 0 

3909 20 00 00 – Melaminplaster 5 0 

3909 30 00 00 – Andra aminoplaster 5 0 

3909 40 00 00 – Fenoplaster 0 0 

3909 50 – Polyuretaner 

3909 50 10 00 – – Polyuretan av 2,2′-(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-mety
lendicyklohexyldiisocyanat, i form av en lösning i N,N-di
metylacetamid innehållande minst 50 viktprocent polymer 

5 0 

3909 50 90 – – Andra 

3909 50 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3909 50 90 90 – – – Andra 5 0 

3910 00 00 Silikoner i obearbetad form 

3910 00 00 10 – Silikonoljor 6,5 0 

3910 00 00 50 – Silikonelastomerer 2 0 

3910 00 00 90 – Andra 5 0 

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polys
ulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. 
3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, i obearbetad form 

3911 10 00 00 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhart
ser samt polyterpener 

0 0
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3911 90 – Andra slag 

– – Kondensations-, polykondensations- och polyadditionspro
dukter, även kemiskt modifierade 

3911 90 11 00 – – – Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenyleni
sopropyliden-1,4-fenylen) i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

5 0 

3911 90 13 00 – – – Poly(tio-1,4-fenylen) 5 0 

3911 90 19 00 – – – Andra 5 0 

– – Andra 

3911 90 91 00 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en 
lösning i N,N-dimetylacetamid innehållande minst 50 
viktprocent polymer 

5 0 

3911 90 93 00 – – – Hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen och α-me
tylstyren 

5 0 

3911 90 99 00 – – – Andra 5 0 

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, i obearbetad form 

– Cellulosaacetater 

3912 11 00 00 – – Inte mjukgjorda 0 0 

3912 12 00 00 – – Mjukgjorda 0 0 

3912 20 – Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) 

– – Inte mjukgjorda 

3912 20 11 00 – – – Kollodium och celloidin 0 0 

3912 20 19 00 – – – Andra 0 0 

3912 20 90 00 – – Mjukgjorda 0 0 

– Cellulosaetrar 

3912 31 00 00 – – Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne 6,5 0 

3912 39 – – Andra 

3912 39 10 00 – – – Etylcellulosa 0 0 

3912 39 20 00 – – – Hydroxipropylcellulosa 0 0
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3912 39 80 00 – – – Andra 0 0 

3912 90 – Andra slag 

3912 90 10 00 – – Cellulosaestrar 0 0 

3912 90 90 00 – – Andra 0 0 

3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga 
polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av 
naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, 
i obearbetad form 

3913 10 00 00 – Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 5 0 

3913 90 00 – Andra slag 

3913 90 00 10 – – Dextran 0,1 0 

3913 90 00 90 – – Andra 5 0 

3914 00 00 00 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901–3913, i obe
arbetad form 

6,5 0 

II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT 
PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA 
PLASTVAROR 

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 

3915 10 00 00 – Av polymerer av eten 5 0 

3915 20 00 00 – Av polymerer av styren 5 0 

3915 30 00 00 – Av polymerer av vinylklorid 5 0 

3915 90 – Av annan plast 

– – Av additionspolymerisationsprodukter 

3915 90 11 00 – – – Av polymerer av propen 2 0 

3915 90 18 00 – – – Andra 2 0 

3915 90 90 00 – – Av annan plast 2 0 

3916 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt 
stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och 
strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat 
sätt, av plast 

3916 10 00 – Av polymerer av eten 

3916 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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3916 10 00 90 – – Andra 5 0 

3916 20 – Av polymerer av vinylklorid 

3916 20 10 – – Av poly(vinylklorid) 

3916 20 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3916 20 10 90 – – – Andra 5 0 

3916 20 90 00 – – Andra 5 0 

3916 90 – Av annan plast 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

3916 90 11 – – – Av polyestrar 

3916 90 11 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

3916 90 11 90 – – – – Andra 5 0 

3916 90 13 00 – – – Av polyamider 5 0 

3916 90 15 00 – – – Av epoxihartser 5 0 

3916 90 19 00 – – – Av annan plast 5 0 

– – Av additionspolymerisationsprodukter 

3916 90 51 00 – – – Av polymerer av propen 5 0 

3916 90 59 00 – – – Av annan plast 5 0 

3916 90 90 00 – – Av annan plast 5 0 

3917 Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flän
sar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast 

3917 10 – Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast 

3917 10 10 00 – – Av härdade proteiner 6,5 0 

3917 10 90 00 – – Av cellulosaplast 5 0 

– Styva rör 

3917 21 – – Av polymerer av eten
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3917 21 10 00 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

5 0 

3917 21 90 – – – Andra 

3917 21 90 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3917 21 90 30 – – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 21 90 90 – – – – Andra 5 0 

3917 22 – – Av polymerer av propen 

3917 22 10 00 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

5 0 

3917 22 90 – – – Andra 

3917 22 90 30 – – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 22 90 90 – – – – Andra 5 0 

3917 23 – – Av polymerer av vinylklorid 

3917 23 10 00 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

5 0 

3917 23 90 – – – Andra 

3917 23 90 30 – – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 23 90 90 – – – – Andra 5 0 

3917 29 – – Av annan plast 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 29 12 00 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

5 0 

3917 29 15 00 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 5 0 

3917 29 19 00 – – – – Av annan plast 5 0 

3917 29 90 – – – Andra 

3917 29 90 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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3917 29 90 30 – – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 29 90 90 – – – – Andra 5 0 

– Andra rör samt slangar 

3917 31 00 – – Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 
27,6 MPa 

3917 31 00 30 – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 31 00 90 – – – Andra 2 0 

3917 32 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, inte försedda med kopplingsanordningar 
e.d. 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 32 10 00 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

5 0 

– – – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3917 32 31 – – – – – Av polymerer av eten 

3917 32 31 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3917 32 31 90 – – – – – – Andra 5 0 

3917 32 35 00 – – – – – Av polymerer av vinylklorid 5 0 

3917 32 39 00 – – – – – Av annan plast 5 0 

3917 32 51 00 – – – – Av annan plast 5 0 

– – – Andra 

3917 32 91 00 – – – – Konsttarmar 6,5 0 

3917 32 99 00 – – – – Andra 5 0 

3917 33 00 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d. 

3917 33 00 30 – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 33 00 90 – – – Andra 5 0 

3917 39 – – Andra
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– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 39 12 00 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

5 0 

3917 39 15 00 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 5 0 

3917 39 19 00 – – – – Av annan plast 5 0 

3917 39 90 – – – Andra 

3917 39 00 30 – – – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flyg
plan 

0,5 0 

3917 39 00 90 – – – – Andra 5 0 

3917 40 00 – Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar 

3917 40 00 30 – – Av typ som används på flygplan 0,5 0 

3917 40 00 90 – – Andra 6,5 0 

3918 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar 
eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt 
definition i anm. 9 till detta kapitel 

3918 10 – Av polymerer av vinylklorid 

3918 10 10 – – Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits 
eller belagts med polyvinylklorid 

3918 10 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

3918 10 10 90 – – – Andra 5 0 

3918 10 90 00 – – Andra 5 0 

3918 90 00 00 – Av annan plast 5 0 

3919 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produk
ter av plast, självhäftande, även i rullar 

3919 10 – I rullar med en bredd av högst 20 cm 

– – Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller 
syntetgummi 

3919 10 11 00 – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,5 0 

3919 10 13 00 – – – Av inte mjukgjord polyvinylklorid 6,5 0 

3919 10 15 00 – – – Av polypropen 6,5 0
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3919 10 19 00 – – – Av annan plast 6,5 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 10 31 00 – – – – Av polyestrar 5 0 

3919 10 38 00 – – – – Av annan plast 5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 10 61 00 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 5 0 

3919 10 69 00 – – – – Av annan plast 5 0 

3919 10 90 – – – Av annan plast 

3919 10 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3919 10 90 90 – – – – Andra 5 0 

3919 90 – Andra slag 

3919 90 10 00 – – Vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till an
nan än kvadratisk eller rektangulär form 

5 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 90 31 00 – – – – Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller an
dra polyestrar 

5 0 

3919 90 38 00 – – – – Av annan plast 5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 90 61 00 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 5 0 

3919 90 69 00 – – – – Av annan plast 5 0 

3919 90 90 00 – – – Av annan plast 5 0 

3920 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, 
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande 
sätt kombinerade med annat material 

3920 10 – Av polymerer av eten
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– – Med en tjocklek av högst 0,125 mm 

– – – Av polyeten med en specifik vikt av 

– – – – Mindre än 0,94 

3920 10 23 00 – – – – – Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrometer 
men högst 40 mikrometer, avsedd för framställning av 
fotoresistfilm som används vid tillverkning av halv
ledare eller tryckta kretsar 

6,5 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Inte tryckta 

3920 10 24 00 – – – – – – – Sträckt film 6,5 0 

3920 10 26 00 – – – – – – – Andra 6,5 0 

3920 10 27 00 – – – – – – Tryckta 6,5 0 

3920 10 28 00 – – – – Minst 0,94 6,5 0 

3920 10 40 00 – – – Andra 6,5 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,125 mm 

3920 10 81 00 – – – Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av 
inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polye
ten, med eller utan inblandning av cellulosafibrer i en 
mängd av högst 15 viktprocent, innehållande poly(viny
lalkohol) löst i det vatten som utgör fuktningsmedlet 

6,5 0 

3920 10 89 – – – Andra 

3920 10 89 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3920 10 89 90 – – – – Andra 6,5 0 

3920 20 – Av polymerer av propen 

– – Med en tjocklek av högst 0,10 mm 

3920 20 21 00 – – – Biaxiellt orienterad 6,5 3 

3920 20 29 00 – – – Andra 0 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,10 mm 

– – – Remsor med en bredd av mer än 5 mm men högst 
20 mm av det slag som används för förpackning 

3920 20 71 00 – – – – Dekorationsband 5 3
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3920 20 79 00 – – – – Andra 6,5 3 

3920 20 90 – – – Andra 

3920 20 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3920 20 90 90 – – – – Andra 5 3 

3920 30 00 – Av polymerer av styren 

3920 30 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3920 30 00 90 – – Andra 2 3 

– Av polymerer av vinylklorid 

3920 43 – – Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel 

3920 43 10 00 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 0 0 

3920 43 90 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 

3920 43 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3920 43 90 90 – – – – Andra 5 3 

3920 49 – – Andra 

3920 49 10 00 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 5 3 

3920 49 90 00 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 5 3 

– Av akrylpolymerer 

3920 51 00 00 – – Av polymetylmetakrylat 0 0 

3920 59 – – Andra 

3920 59 10 00 – – – Sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en 
film med en tjocklek av högst 150 mikrometer 

5 0 

3920 59 90 00 – – – Andra 5 3 

– Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra 
polyestrar 

3920 61 00 00 – – Av polykarbonater 5 3 

3920 62 – – Av polyetentereftalat 

– – – Med en tjocklek av högst 0,35 mm
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3920 62 11 00 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 72 mi
krometer men högst 79 mikrometer, avsedd för tillverk
ning av böjliga magnetskivor (flexskivor) 

2 0 

3920 62 13 00 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 100 
mikrometer men högst 150 mikrometer, avsedd att an
vändas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor 

2 0 

3920 62 19 – – – – Andra 

3920 62 19 10 – – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av högst 50 
mikrometer 

2 3 

3920 62 19 90 – – – – – Andra 5 3 

3920 62 90 00 – – – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm 5 3 

3920 63 00 00 – – Av omättade polyestrar 5 3 

3920 69 00 00 – – Av andra polyestrar 5 3 

– Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat 

3920 71 – – Av cellulosaregenerat 

3920 71 10 00 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

5 3 

3920 71 90 00 – – – Andra 5 3 

3920 73 – – Av cellulosaacetat 

3920 73 10 00 – – – Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk 5 3 

3920 73 50 00 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

5 3 

3920 73 90 00 – – – Andra 5 3 

3920 79 – – Av andra cellulosaderivat 

3920 79 10 – – – Av vulkanfiber 

3920 79 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3920 79 10 90 – – – – Andra 5 0 

3920 79 90 00 – – – Andra 5 3
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– Av annan plast 

3920 91 00 00 – – Av polyvinylbutyral 2 3 

3920 92 00 00 – – Av polyamider 5 3 

3920 93 00 00 – – Av aminoplaster 5 3 

3920 94 00 00 – – Av fenoplaster 5 3 

3920 99 – – Av annan plast 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3920 99 21 00 – – – – Duk och remsor av polyimid, inte överdragna eller över
dragna eller belagda enbart med plast 

2 0 

3920 99 28 00 – – – – Andra 5 3 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3920 99 51 00 – – – – Polyvinylfluoridduk 5 0 

3920 99 53 00 – – – – Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda 
att användas i klor-alkalielektrolysceller 

5 0 

3920 99 55 00 – – – – Biaxiellt orienterad poly(vinylalkohol)film innehållande 
minst 97 viktprocent poly(vinylalkohol), utan överdrag, 
med en tjocklek av högst 1 mm 

5 0 

3920 99 59 00 – – – – Andra 5 3 

3920 99 90 00 – – – Av annan plast 5 3 

3921 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 

– Porösa produkter 

3921 11 00 00 – – Av polymerer av styren 5 0 

3921 12 00 00 – – Av polymerer av vinylklorid 0 0 

3921 13 – – Av polyuretaner 

3921 13 10 – – – Böjliga 

3921 13 10 10 – – – – Av polyuretanskum 6,5 0 

3921 13 10 90 – – – – Andra 5 0 

3921 13 90 00 – – – Andra 5 0 

3921 14 00 00 – – Av cellulosaregenerat 5 0
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3921 19 00 00 – – Av annan plast 0 0 

3921 90 – Andra produkter 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

– – – Av polyestrar 

3921 90 11 00 – – – – Korrugerade dukar och plattor 5 0 

3921 90 19 00 – – – – Andra 5 3 

3921 90 30 00 – – – Av fenoplaster 5 0 

– – – Av aminoplaster 

– – – – Laminerade 

3921 90 41 00 – – – – – Högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor 5 0 

3921 90 43 00 – – – – – Andra 5 0 

3921 90 49 00 – – – – Andra 5 0 

3921 90 55 00 – – – Av annan plast 5 0 

3921 90 60 00 – – Av additionspolymerisationsprodukter 5 0 

3921 90 90 00 – – Av annan plast 5 0 

3922 Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sit
sar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sani
tetsartiklar, av plast 

3922 10 00 00 – Badkar, duschkar, diskhoar och tvättställ 6,5 0 

3922 20 00 00 – Sitsar och lock till toalettstolar 6,5 0 

3922 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

3923 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; 
proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast 

3923 10 00 00 – Askar, lådor, häckar och liknande artiklar 6,5 0 

– Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) 

3923 21 00 00 – – Av polymerer av eten 6,5 3 

3923 29 – – Av annan plast
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3923 29 10 00 – – – Av polyvinylklorid 6,5 0 

3923 29 90 00 – – – Av annan plast 2 0 

3923 30 – Damejeanner, flaskor, kannor o.d. 

3923 30 10 00 – – Med en rymd av högst 2 liter 6,5 0 

3923 30 90 00 – – Med en rymd av mer än 2 liter 6,5 0 

3923 40 – Spolar, cops, bobiner o.d. 

3923 40 10 00 – – Spolar, rullar och liknande artiklar för fotografisk film eller 
kinofilm eller för band, filmer och liknande artiklar enligt 
nr 8523 

5 0 

3923 40 90 00 – – Andra 5 0 

3923 50 – Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar 

3923 50 10 00 – – Kapsyler för flaskor 6,5 0 

3923 50 90 00 – – Andra 6,5 0 

3923 90 – Andra slag 

3923 90 10 00 – – Extruderade plasttrådnät i slangform 6,5 0 

3923 90 90 00 – – Andra 6,5 0 

3924 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- 
och toalettartiklar, av plast 

3924 10 00 00 – Bords- och köksartiklar 6,5 0 

3924 90 – Andra slag 

– – Av cellulosaregenerat 

3924 90 11 00 – – – Tvättsvamp 6,5 0 

3924 90 19 00 – – – Andra 6,5 0 

3924 90 90 00 – – Av annan plast 5 0 

3925 Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

3925 10 00 00 – Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd 
av mer än 300 l 

5 0 

3925 20 00 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 5 0 

3925 30 00 00 – Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner 
och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 

5 0
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3925 90 – Andra slag 

3925 90 10 00 – – Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i 
eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av 
byggnader 

2 0 

3925 90 20 00 – – Kabelkanaler för elektriska ledningar 5 0 

3925 90 80 00 – – Andra 5 0 

3926 Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 
3901–3914 

3926 10 00 00 – Kontors- och skolartiklar 5 0 

3926 20 00 00 – Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar) 

5 0 

3926 30 00 – Beslag till möbler, karosserier o.d. 

3926 30 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3926 30 00 90 – – Andra 5 0 

3926 40 00 00 – Statyetter och andra prydnadsartiklar 5 0 

3926 90 – Andra slag 

3926 90 50 00 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

5 0 

– – Andra 

3926 90 92 – – – Tillverkade av duk 

3926 90 92 30 – – – – För tekniska användningsområden, för användning i ci
vila flygplan 

0,5 0 

3926 90 92 90 – – – – Andra 5 0 

3926 90 97 – – – Andra 

3926 90 97 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

3926 90 97 20 – – – – Numrerade förseglingar; anordningar för tillträdeskont
roll 

5 0 

3926 90 97 30 – – – – För tekniska användningsområden, för användning i ci
vila flygplan 

0,5 0 

3926 90 97 90 – – – – Andra 0 0 

40 KAPITEL 40 – GUMMI OCH GUMMIVAROR 

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi 
och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i 
form av plattor, duk eller remsor
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4001 10 00 00 – Naturgummilatex, även förvulkad 0 0 

– Naturgummi i annan form 

4001 21 00 00 – – Rökt arkgummi 0 0 

4001 22 00 00 – – Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) 0 0 

4001 29 00 00 – – Annat 0 0 

4001 30 00 00 – Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och lik
nande naturliga produkter 

0 0 

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar 
av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, 
i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

– Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadien
gummi (XSBR) 

4002 11 00 00 – – I form av latex 0 0 

4002 19 – – I annan form 

4002 19 10 00 – – – Styren-butadiengummi framställt genom emulsionspoly
merisering (E-SBR), i balar 

0 0 

4002 19 20 00 – – – Blockcopolymerer av styren-butadienstyren framställda 
genom lösningspolymerisering (SBS, termoplastiska elas
tomerer), i korn, smulor eller pulver 

0 0 

4002 19 30 00 – – – Styren-butadiengummi framställt genom lösningspolyme
risering (S-SBR), i balar 

0 0 

4002 19 90 00 – – – I annan form 0 0 

4002 20 00 00 – Butadiengummi (BR) 0 0 

– Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten-isopren
gummi (CIIR och BIIR) 

4002 31 00 00 – – Isobuten-isoprengummi (IIR) 0 0 

4002 39 00 00 – – Annat 0 0 

– Kloroprengummi (CR) 

4002 41 00 00 – – I form av latex 0 0 

4002 49 00 00 – – I annan form 0 0 

– Nitril-butadiengummi (NBR)

SV L 161/472 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4002 51 00 00 – – I form av latex 0 0 

4002 59 00 00 – – I annan form 0 0 

4002 60 00 00 – Isoprengummi (IR) 0 0 

4002 70 00 00 – Etenpropengummi (EPDM) 0 0 

4002 80 00 00 – Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter 
enligt nr 4002 

0 0 

– Andra slag 

4002 91 00 00 – – I form av latex 0 0 

4002 99 – – I annan form 

4002 99 10 00 – – – Produkter modifierade genom tillsats av plast 10 3 

4002 99 90 00 – – – Andra 0 0 

4003 00 00 00 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, 
duk eller remsor 

5 0 

4004 00 00 00 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än 
hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat 

5 0 

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbe
tad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

4005 10 00 – Blandat med kimrök eller kiseldioxid 

4005 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4005 10 00 90 – – Andra 5 0 

4005 20 00 00 – Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 
4005 10 

5 0 

– Andra slag 

4005 91 00 – – Plattor, duk och remsor 

4005 91 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4005 91 00 90 – – – Andra 5 0 

4005 99 00 00 – – Andra 5 0 

4006 Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller sträng
ar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller) 

4006 10 00 00 – Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 5 0
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4006 90 00 – Andra slag 

4006 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4006 90 00 90 – – Andra 5 0 

4007 00 00 00 Tråd och rep av mjukgummi 5 0 

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profile
rade stänger och strängar), av mjukgummi 

– Av poröst gummi 

4008 11 00 00 – – Plattor, duk och remsor 5 0 

4008 19 00 00 – – Andra 5 0 

– Av icke poröst gummi 

4008 21 – – Plattor, duk och remsor 

4008 21 10 00 – – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 2 0 

4008 21 90 00 – – – Andra 2 0 

4008 29 00 – – Andra 

4008 29 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4008 29 00 30 – – – Profilerade strängar, formatskurna, för användning i civila 
flygplan 

0,5 0 

4008 29 00 90 – – – Andra 5 0 

4009 Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopp
lingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) 

– Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat 
material 

4009 11 00 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

4009 12 00 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall 

4009 21 00 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

4009 22 00 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart tex
tilmaterial 

4009 31 00 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0
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4009 32 00 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat mate
rial 

4009 41 00 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

4009 42 00 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 0 0 

4010 Drivremmar eller transportband av mjukgummi 

– Transportband 

4010 11 00 00 – – Förstärkta med enbart metall 0 0 

4010 12 00 00 – – Förstärkta med enbart textilmaterial 0 0 

4010 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Drivremmar 

4010 31 00 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
60 cm men inte överstigande 180 cm 

0 0 

4010 32 00 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm 

0 0 

4010 33 00 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
180 cm men inte överstigande 240 cm 

0 0 

4010 34 00 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm 

0 0 

4010 35 00 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 150 cm 

0 0 

4010 36 00 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm 

0 0 

4010 39 00 00 – – Andra 0 0 

4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi 

4011 10 00 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

10 5 

4011 20 – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 

4011 20 10 00 – – Med ett belastningsindex av högst 121 7 5
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4011 20 90 00 – – Med ett belastningsindex högre än 121 7 5 

4011 30 00 – Av sådana slag som används på luftfartyg 

4011 30 00 30 – – För användning i civila flygplan 2 0 

4011 30 00 90 – – Andra 10 3 

4011 40 – Av sådana slag som används på motorcyklar 

4011 40 20 00 – – För en fälgdiameter av högst 33 cm 10 3 

4011 40 80 00 – – Andra 10 3 

4011 50 00 00 – Av sådana slag som används på cyklar 10 3 

– Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande 
mönster 

4011 61 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

10 3 

4011 62 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av högst 61 cm 

10 3 

4011 63 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

10 3 

4011 69 00 00 – – Andra 7 3 

– Andra slag 

4011 92 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

10 3 

4011 93 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av högst 61 cm 

10 3 

4011 94 00 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

10 3 

4011 99 00 00 – – Andra 7 3 

4012 Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av 
gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi 

– Regummerade däck 

4012 11 00 00 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

10 3 

4012 12 00 00 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 10 3
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4012 13 00 – – Av sådana slag som används på luftfartyg 

4012 13 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

4012 13 00 90 – – – Andra 10 3 

4012 19 00 00 – – Andra 10 3 

4012 20 00 – Begagnade däck, andra än massivdäck 

4012 20 00 30 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

4012 20 00 90 – – Andra 10 3 

4012 90 – Andra slag 

4012 90 20 00 – – Massivdäck och halvmassivdäck 10 3 

4012 90 30 00 – – Slitbanor 10 3 

4012 90 90 00 – – Fälgband 10 3 

4013 Innerslangar av gummi 

4013 10 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar), bussar eller lastbilar 

4013 10 10 00 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

10 5 

4013 10 90 00 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 2 0 

4013 20 00 00 – Av sådana slag som används på cyklar 5 0 

4013 90 00 00 – Andra slag 10 5 

4014 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av 
mjukgummi, även med delar av hårdgummi 

4014 10 00 00 – Kondomer 5 0 

4014 90 – Andra slag 

4014 90 10 00 – – Dinappar, bröstvårtskydd och liknande artiklar för späd
barn 

5 0 

4014 90 90 00 – – Andra 2 0 

4015 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi 

– Handskar, halvhandskar och vantar
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4015 11 00 00 – – För kirurgiskt bruk 5 0 

4015 19 – – Andra 

4015 19 10 00 – – – Hushållshandskar 5 0 

4015 19 90 00 – – – Andra 5 0 

4015 90 00 00 – Andra slag 10 3 

4016 Andra varor av mjukgummi 

4016 10 00 – Av poröst gummi 

4016 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4016 10 00 30 – – För tekniska användningsområden, för användning i civila 
flygplan 

3 0 

4016 10 00 90 – – Andra 13 3 

– Andra slag 

4016 91 00 00 – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 5 0 

4016 92 00 00 – – Radergummin 2 0 

4016 93 00 – – Packningar, tätningar o.d. 

4016 93 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4016 93 00 30 – – – För tekniska användningsområden, för användning i civila 
flygplan 

0,5 0 

4016 93 00 90 – – – Andra 10 3 

4016 94 00 00 – – Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara 5 0 

4016 95 00 00 – – Andra uppblåsbara artiklar 5 0 

4016 99 – – Andra 

4016 99 20 00 – – – Expanderhylsor 10 3 

– – – Andra 

– – – – För motorfordon enligt nr 8701–8705 

4016 99 52 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 

4016 99 52 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4016 99 52 90 – – – – – – Andra 10 3 

4016 99 58 – – – – – Andra
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4016 99 58 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

4016 99 58 90 – – – – – – Andra 10 3 

– – – – Andra 

4016 99 91 00 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 10 3 

4016 99 99 – – – – – Andra 

4016 99 99 10 – – – – – – För tekniska användningsområden, för användning i 
civila flygplan 

0,5 0 

4016 99 99 90 – – – – – – Andra 10 3 

4017 00 Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och 
skrot; varor av hårdgummi 

4017 00 10 00 – Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och 
skrot 

0,5 0 

4017 00 90 00 – Varor av hårdgummi 10 3 

VIII AVDELNING VIII – OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄ
DER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SA
DELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH 
LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR 

41 KAPITEL 41 – OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA 
ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER 

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torka
de, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men 
inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), 
även avhårade eller spaltade 

4101 20 – Hela hudar och skinn, med en vikt per hud 
eller skinn av högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 
10 kg när de är torrsaltade och av högst 16 kg när de är 
färska, våtsaltade eller på annat sätt konserverade 

4101 20 10 00 – – Färska 0 0 

4101 20 30 00 – – Våtsaltade 0 0 

4101 20 50 00 – – Torkade eller torrsaltade 0 0 

4101 20 90 00 – – Andra 0 0 

4101 50 – Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg 

4101 50 10 00 – – Färska 0 0 

4101 50 30 00 – – Våtsaltade 0 0
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4101 50 50 00 – – Torkade eller torrsaltade 0 0 

4101 50 90 00 – – Andra 0 0 

4101 90 00 00 – Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstyc
ken och bukar 

0 0 

4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 c inte omfattas av detta kapitel 

4102 10 – Med ullbeklädnad 

4102 10 10 00 – – Av lamm 0 0 

4102 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Utan ullbeklädnad 

4102 21 00 00 – – Picklade 0 0 

4102 29 00 00 – – Andra 0 0 

4103 Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel 

4103 20 00 00 – Av reptiler 3 0 

4103 30 00 00 – Av svin 3 0 

4103 90 – Andra slag 

4103 90 10 00 – – Av get eller killing 3 0 

4103 90 90 00 – – Andra 3 0 

4104 Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och 
andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsit
tande hår, även spaltade men inte vidare beredda 

– I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4104 11 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

4104 11 10 00 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)
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4104 11 51 00 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 0 

4104 11 59 00 – – – – – Andra 3 0 

4104 11 90 00 – – – – Andra slag 3 0 

4104 19 – – Annat 

4104 19 10 00 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 19 51 00 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 0 

4104 19 59 00 – – – – – Andra 3 0 

4104 19 90 00 – – – – Andra slag 3 3 

– Torra (crust) 

4104 41 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4104 41 11 00 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

3 0 

4104 41 19 00 – – – – Andra slag 3 0 

– – – Annat 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 41 51 00 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 3 

4104 41 59 00 – – – – – Annat 3 3 

4104 41 90 00 – – – – Andra slag 3 0 

4104 49 – – Andra slag 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 )

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/481



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4104 49 11 00 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

3 0 

4104 49 19 00 – – – – Andra 3 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 49 51 00 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 3 

4104 49 59 00 – – – – – Annat 3 3 

4104 49 90 00 – – – – Andra slag 3 0 

4105 Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsit
tande ull, även spaltade men inte vidare beredda 

4105 10 – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4105 10 10 00 – – Inte spaltade 3 0 

4105 10 90 00 – – Spaltade 3 0 

4105 30 – Torra (crust) 

4105 30 10 00 – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även be
handlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning 
av lädervaror 

3 0 

– – Andra 

4105 30 91 00 – – – Inte spaltade 3 0 

4105 30 99 00 – – – Spaltade 3 0 

4106 Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan 
kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare be
redda 

– Av get eller killing 

4106 21 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4106 21 10 00 – – – Inte spaltade 3 0 

4106 21 90 00 – – – Spaltade 3 0 

4106 22 – – Torra (crust)
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4106 22 10 00 – – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing, 
även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt till
verkning av lädervaror 

3 0 

4106 22 90 00 – – – Andra 3 0 

– Av svin 

4106 31 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4106 31 10 00 – – – Inte spaltade 3 0 

4106 31 90 00 – – – Spaltade 3 0 

4106 32 – – Torra (crust) 

4106 32 10 00 – – – Inte spaltade 3 0 

4106 32 90 00 – – – Spaltade 3 0 

4106 40 – Av reptiler 

4106 40 10 00 – – Vegetabiliskt förgarvade 3 0 

4106 40 90 00 – – Andra 3 0 

– Andra slag 

4106 91 00 00 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 3 0 

4106 92 00 00 – – Torra (crust) 3 0 

4107 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra 
oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande 
hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114 

– Hela hudar och skinn 

4107 11 – – Narvläder, ospaltat 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4107 11 11 00 – – – – Boxkalv 3 3 

4107 11 19 00 – – – – Annat 3 3 

4107 11 90 00 – – – Annat 3 3 

4107 12 – – Spaltat narvläder 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 )
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4107 12 11 00 – – – – Boxkalv 3 3 

4107 12 19 00 – – – – Annat 3 3 

– – – Annat 

4107 12 91 00 – – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 3 0 

4107 12 99 00 – – – – Läder av hästdjur 3 3 

4107 19 – – Andra slag 

4107 19 10 00 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

3 3 

4107 19 90 00 – – – Annat 3 3 

– Andra, inbegripet sidläder 

4107 91 – – Narvläder, ospaltat 

4107 91 10 00 – – – Sulläder 3 3 

4107 91 90 00 – – – Annat 3 3 

4107 92 – – Spaltat narvläder 

4107 92 10 00 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 3 0 

4107 92 90 00 – – – Läder av hästdjur 3 3 

4107 99 – – Andra slag 

4107 99 10 00 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 3 3 

4107 99 90 00 – – – Läder av hästdjur 3 3 

[4108] 

[4109] 

[4110] 

[4111] 

4112 00 00 00 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och 
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt 
nr 4114 

3 0 

4113 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, 
utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder 
enligt nr 4114
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4113 10 00 00 – Av get eller killing 3 0 

4113 20 00 00 – Av svin 3 0 

4113 30 00 00 – Av reptiler 3 0 

4113 90 00 00 – Andra slag 3 0 

4114 Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder 
och laminerat lackläder; metalliserat läder 

4114 10 – Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) 

4114 10 10 00 – – Av får eller lamm 5 0 

4114 10 90 00 – – Av andra djur 5 0 

4114 20 00 00 – Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 5 0 

4115 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder 
eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läder
pulver 

4115 10 00 00 – Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar 

10 3 

4115 20 00 00 – Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt 
för tillverkning av lädervaror; läderpulver 

10 3 

42 KAPITEL 42 – LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; 
RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; 
VAROR AV TARMAR 

4201 00 00 00 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, 
koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hund
täcken o.d.), av alla slags material 

10 3 

4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, ka
meror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; 
ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, 
ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, port
monnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväs
kor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsil
veretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i 
form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller 
papp eller helt eller till största delen belagda med sådant 
material eller med papper
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– Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor och liknande artiklar 

4202 11 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 

4202 11 10 00 – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 12,5 3 

4202 11 90 00 – – – Andra 12,5 3 

4202 12 – – Med utsida av plast eller textilvara 

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 12 11 00 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 12,5 3 

4202 12 19 00 – – – – Andra 12,5 3 

4202 12 50 00 – – – Av gjuten plast 12,5 3 

– – – Av annat material, inbegripet vulkanfiber 

4202 12 91 00 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 12,5 3 

4202 12 99 00 – – – – Andra 12,5 3 

4202 19 – – Andra 

4202 19 10 00 – – – Av aluminium 12,5 3 

4202 19 90 00 – – – Av annat material 12,5 3 

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan 
handtag 

4202 21 00 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 12,5 3 

4202 22 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

4202 22 10 00 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 12,5 3 

4202 22 90 00 – – – Av textilvara 12,5 3 

4202 29 00 00 – – Andra 12,5 3 

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller hand
väskan 

4202 31 00 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 12,5 3
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4202 32 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

4202 32 10 00 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 12,5 3 

4202 32 90 00 – – – Av textilvara 12,5 3 

4202 39 00 00 – – Andra 12,5 3 

– Andra slag 

4202 91 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 

4202 91 10 00 – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 12,5 3 

4202 91 80 00 – – – Andra 12,5 3 

4202 92 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 92 11 00 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 12,5 3 

4202 92 15 00 – – – – Fodral till musikinstrument 12,5 3 

4202 92 19 00 – – – – Andra 12,5 3 

– – – Av textilvara 

4202 92 91 00 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 12,5 3 

4202 92 98 00 – – – – Andra 12,5 3 

4202 99 00 00 – – Andra 12,5 3 

4203 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder 

4203 10 00 00 – Kläder 5 0 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4203 21 00 00 – – Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrotts
utövning 

5 3 

4203 29 – – Andra 

4203 29 10 00 – – – Arbetshandskar 5 3 

– – – Andra 

4203 29 91 00 – – – – För män och pojkar 10 3
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4203 29 99 00 – – – – Andra 10 3 

4203 30 00 00 – Bälten och axelremmar 10 3 

4203 40 00 00 – Andra tillbehör till kläder 5 0 

[4204] 

4205 00 Andra varor av läder eller konstläder 

– Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller 
mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål 

4205 00 11 00 – – Transportband 25 5 

4205 00 19 00 – – Andra 20 5 

4205 00 90 00 – Andra 20 5 

4206 00 00 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor 

4206 00 00 10 – Katgut 25 3 

4206 00 00 90 – Andra 10 5 

43 KAPITEL 43 – PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

4301 Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och 
andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än 
oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103 

4301 10 00 00 – Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar 0 0 

4301 30 00 00 – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, kara
kul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mon
goliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans 
eller tassar 

1 0 

4301 60 00 00 – Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar 5 0 

4301 80 – Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tas
sar 

4301 80 30 00 – – Av murmeldjur 0 0 

4301 80 50 00 – – Av vilda kattdjur 0 0 

4301 80 70 – – Andra 

4301 80 70 10 – – – Hela skinn av säl, med eller utan huvud, svans eller tassar 5 0 

4301 80 70 90 – – – Andra 0 0
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4301 90 00 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämp
liga för körsnärsbruk 

5 0 

4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet hu
vuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller 
hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av 
varor enligt nr 4303 

– Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa 

4302 11 00 00 – – Av mink 5 0 

4302 19 – – Andra 

4302 19 10 00 – – – Av bäver 5 0 

4302 19 20 00 – – – Av bisamråtta 5 0 

4302 19 30 00 – – – Av räv 5 0 

4302 19 35 00 – – – Av kanin eller hare 5 0 

– – – Av säl 

4302 19 41 00 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

5 0 

4302 19 49 00 – – – – Andra 5 0 

4302 19 50 00 – – – Av havsutter eller av nutria 5 0 

4302 19 60 00 – – – Av murmeldjur 5 0 

4302 19 70 00 – – – Av vilda kattdjur 5 0 

– – – Av får eller lamm 

4302 19 75 00 – – – – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, 
karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt 
och mongoliskt lamm samt tibetlamm 

5 0 

4302 19 80 00 – – – – Andra 5 0 

4302 19 95 00 – – – Andra 5 0 

4302 20 00 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke 
hopfogade 

5 0 

4302 30 – Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade 

4302 30 10 00 – – S.k. utryckta skinn 5 0 

– – Andra slag
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4302 30 21 00 – – – Av mink 5 0 

4302 30 25 00 – – – Av kanin eller hare 5 0 

4302 30 31 00 – – – Av följande lamm: astrakan, breischwanz, karakul, persian 
och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt 
lamm samt tibetlamm 

5 0 

4302 30 41 00 – – – Av bisamråtta 5 0 

4302 30 45 00 – – – Av räv 5 0 

– – – Av säl 

4302 30 51 00 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

5 0 

4302 30 55 00 – – – – Andra 5 0 

4302 30 61 00 – – – Av havsutter eller av nutria 5 0 

4302 30 71 00 – – – Av vilda kattdjur 5 0 

4302 30 95 00 – – – Andra 5 0 

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn 

4303 10 – Kläder och tillbehör till kläder 

4303 10 10 00 – – Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av 
hårsäl (blueback) 

10 3 

4303 10 90 – – Andra 

4303 10 90 10 – – – Av pälsskinn av mink 10 3 

4303 10 90 20 – – – Av pälsskinn av nutria, fjällräv eller räv 10 3 

4303 10 90 30 – – – Av pälsskinn av kanin eller hare 10 3 

4303 10 90 40 – – – Av pälsskinn av lamm 10 3 

4303 10 90 90 – – – Andra 10 3 

4303 90 00 00 – Andra slag 10 3 

4304 00 00 00 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 10 3
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IX AVDELNING IX – TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; 
KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ES
PARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMA
KERIARBETEN 

44 KAPITEL 44 – TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL 

4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknip
pen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat trä
avfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller 
liknande former 

4401 10 00 00 – Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk
nippen e.d. 

0 0 

– Trä i form av flis eller spån 

4401 21 00 00 – – Av barrträ 0 0 

4401 22 00 00 – – Av lövträ 0 0 

4401 30 – Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar eller liknande former 

4401 30 10 00 – – Sågspån 0 0 

4401 30 90 00 – – Andra 0 0 

4402 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglome
rerat 

4402 10 00 00 – Av bambu 0 0 

4402 90 00 00 – Annat 0 0 

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller 
grovt sågat på två eller fyra sidor 

4403 10 00 00 – Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat kon
serveringsmedel 

0 0 

4403 20 – Annat, av barrträ 

– – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.) 

4403 20 11 00 – – – Sågtimmer 0 0 

4403 20 19 00 – – – Annat 0 0 

– – Av furu (Pinus sylvestris L.) 

4403 20 31 00 – – – Sågtimmer 0 0
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4403 20 39 00 – – – Annat 0 0 

– – Annat 

4403 20 91 00 – – – Sågtimmer 0 0 

4403 20 99 00 – – – Annat 0 0 

– Annat av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till under
nummer i detta kapitel 

4403 41 00 00 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 0 0 

4403 49 – – Annat 

4403 49 10 00 – – – Afrikansk mahogny, iroko och sapelli 0 0 

4403 49 20 00 – – – Okoumé 0 0 

4403 49 40 00 – – – Sipo 0 0 

4403 49 95 00 – – – Annat 0 0 

– Annat 

4403 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4403 91 10 00 – – – Sågtimmer 0 0 

4403 91 90 00 – – – Annat 0 0 

4403 92 – – Av bok (Fagus spp.) 

4403 92 10 00 – – – Sågtimmer 0 0 

4403 92 90 00 – – – Annat 0 0 

4403 99 – – Annat 

4403 99 10 00 – – – Av poppel 0 0 

4403 99 30 00 – – – Av eukalyptus 0 0 

– – – Av björk 

4403 99 51 00 – – – – Sågtimmer 0 0 

4403 99 59 00 – – – – Annat 0 0 

4403 99 95 00 – – – Annat 0 0
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4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, 
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt 
tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt be
arbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, para
plyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används 
för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån 

4404 10 00 00 – Av barrträ 0 0 

4404 20 00 00 – Av lövträ 0 0 

4405 00 00 00 Träull; trämjöl 0 0 

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä 

4406 10 00 00 – Oimpregnerade 0 0 

4406 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller 
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med 
en tjocklek av mer än 6 mm 

4407 10 – Av barrträ 

4407 10 15 00 – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – Annat 

– – – Hyvlat 

4407 10 31 00 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

0 0 

4407 10 33 00 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) 0 0 

4407 10 38 00 – – – – Annat 0 0 

– – – Annat 

4407 10 91 00 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

0 0 

4407 10 93 00 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) 0 0 

4407 10 98 00 – – – – Annat 0 0 

– Av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i 
detta kapitel 

4407 21 – – Mahogny (Swietenia spp.) 

4407 21 10 00 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0
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– – – Annat 

4407 21 91 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 21 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 22 – – Virola, imbuia och balsa 

4407 22 10 00 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 22 91 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 22 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 25 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4407 25 10 00 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 25 30 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 25 50 00 – – – – Slipat 0 0 

4407 25 90 00 – – – – Annat 0 0 

4407 26 – – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan 

4407 26 10 00 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 26 30 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 26 50 00 – – – – Slipat 0 0 

4407 26 90 00 – – – – Annat 0 0 

4407 27 – – Sapelli 

4407 27 10 00 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 27 91 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 27 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 28 – – Iroko

SV L 161/494 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4407 28 10 00 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 28 91 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 28 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 29 – – Annat 

4407 29 15 00 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

– – – – Afrikansk mahogny, azobé, dibétou (afrikansk valnöt), 
ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, lim
ba, makoré, mansonia, merbau, obeche (abachi), okou
mé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre 
de Rose, ramin, sipo, teak och tiama, 

– – – – – Hyvlat 

4407 29 20 00 – – – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palis
sandre de Rose 

0 0 

4407 29 25 00 – – – – – – Annat 0 0 

4407 29 45 00 – – – – – Slipat 0 0 

– – – – – Annat 

4407 29 61 00 – – – – – – Azobé 0 0 

4407 29 68 00 – – – – – – Annat 0 0 

– – – – Annat 

4407 29 83 00 – – – – – Hyvlat 0 0 

4407 29 85 00 – – – – – Slipat 0 0 

4407 29 95 00 – – – – – Annat 0 0 

– Andra slag 

4407 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4407 91 15 00 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

– – – – Hyvlat
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4407 91 31 00 – – – – – Icke sammansatt parkettstav 0 0 

4407 91 39 00 – – – – – Annat 0 0 

4407 91 90 00 – – – – Annat 0 0 

4407 92 00 00 – – Av bok (Fagus spp.) 0 0 

4407 93 – – Av lönn (Acer spp.) 

4407 93 10 00 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 93 91 00 – – – – Slipat 0 0 

4407 93 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 94 – – Av körsbärsträ (Prunus spp.) 

4407 94 10 00 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 94 91 00 – – – – Slipat 0 0 

4407 94 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 95 – – Av ask (Fraxinus spp.) 

4407 95 10 00 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 95 91 00 – – – – Slipat 0 0 

4407 95 99 00 – – – – Annat 0 0 

4407 99 – – Annat 

4407 99 20 00 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4407 99 25 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4407 99 40 00 – – – – Slipat 0 0 

– – – – Andra 

4407 99 91 00 – – – – – Av poppel 0 0
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4407 99 96 00 – – – – – Av tropiska träslag 0 0 

4407 99 98 00 – – – – – Annat 0 0 

4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom 
skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för 
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, 
kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm 

4408 10 – Av barrträ 

4408 10 15 00 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – Annat 

4408 10 91 00 – – – Trä för framställning av blyertspennor 0 0 

– – – Annat 

4408 10 93 00 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 0 0 

4408 10 99 00 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 0 0 

– Av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i 
detta kapitel 

4408 31 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4408 31 11 00 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – Annat 

4408 31 21 00 – – – – Hyvlat 0 0 

4408 31 25 00 – – – – Slipat 0 0 

4408 31 30 00 – – – – Annat 0 0 

4408 39 – – Annat 

– – – Afrikansk mahogny, äkta mahogny (Swietenia spp.), limba, 
obeche (abachi), okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Pa
ra, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola och vit 
lauan 

4408 39 15 00 – – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – – Annat 

4408 39 21 00 – – – – – Hyvlat 0 0
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– – – – – Annat 

4408 39 31 00 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 0 0 

4408 39 35 00 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 0 0 

– – – Andra slag 

4408 39 55 00 – – – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – – – Annat 

4408 39 70 00 – – – – – Trä för framställning av blyertspennor 0 0 

– – – – – Annat 

4408 39 85 00 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 0 0 

4408 39 95 00 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 0 0 

4408 90 – Andra slag 

4408 90 15 00 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 0 0 

– – Annat 

4408 90 35 00 – – – Trä för framställning av blyertspennor 0 0 

– – – Annat 

4408 90 85 00 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 0 0 

4408 90 95 00 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 0 0 

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt be
arbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med 
pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, 
ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat 

4409 10 – Av barrträ 

4409 10 11 00 – – Lister för ramar, speglar o.d. 0 0 

4409 10 18 00 – – Annat 0 0 

– Av lövträ 

4409 21 00 00 – – Av bambu 0 0 

4409 29 – – Annat
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4409 29 10 00 – – – Lister för ramar, speglar o.d. 0 0 

– – – Annat 

4409 29 91 00 – – – – Icke sammansatt parkettstav 0 0 

4409 29 99 00 – – – – Annat virke 0 0 

4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor 
(t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även 
agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel 

– Av trä 

4410 11 – – Spånskivor 

4410 11 10 00 – – – Obearbetade eller endast slipade 0 0 

4410 11 30 00 – – – Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 0 0 

4410 11 50 00 – – – Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 0 0 

4410 11 90 00 – – – Andra slag 0 0 

4410 12 – – Oriented strand board (OSB) 

4410 12 10 00 – – – Obearbetade eller endast slipade 0 0 

4410 12 90 00 – – – Andra slag 0 0 

4410 19 00 00 – – Andra slag 0 0 

4410 90 00 00 – Andra 0 0 

4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehål
lande harts eller andra organiska bindemedel 

– Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) 

4411 12 – – Med en tjocklek av högst 5 mm 

4411 12 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 12 90 00 – – – Andra 0 0 

4411 13 – – Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm 

4411 13 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 13 90 00 – – – Andra 0 0
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4411 14 – – Med en tjocklek av mer än 9 mm 

4411 14 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 14 90 00 – – – Andra 0 0 

– Andra 

4411 92 – – Med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 

4411 92 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 92 90 00 – – – Andra 0 0 

4411 93 – – Med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men högst 0,8 g/cm 3 

4411 93 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 93 90 00 – – – Andra 0 0 

4411 94 – – Med en densitet av högst 0,5 g/cm 3 

4411 94 10 00 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 0 0 

4411 94 90 00 – – – Andra 0 0 

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat 

4412 10 00 00 – Av bambu 0 0 

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av trä
fanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm 

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anmärk
ning 1 till undernummer till detta kapitel 

4412 31 10 00 – – – Av afrikansk mahogny, ljusröd meranti, mörkröd meranti, 
limba, äkta mahogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan 

0 0 

4412 31 90 00 – – – Andra 0 0 

4412 32 00 00 – – Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 0 0 

4412 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra 

4412 94 – – Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard) 

4412 94 10 00 – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ 0 0
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4412 94 90 00 – – – Andra 0 0 

4412 99 – – Andra 

4412 99 30 00 – – – Innehållande minst ett skikt av spånskiva 0 0 

4412 99 70 00 – – – Andra 0 0 

4413 00 00 00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 0 0 

4414 00 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. 

4414 00 10 00 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4414 00 90 00 – Av andra träslag 0 0 

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pall
boxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä 

4415 10 – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar; kabeltrummor 

4415 10 10 00 – – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar 

0 0 

4415 10 90 00 – – Kabeltrummor 0 0 

4415 20 – Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar 

4415 20 20 00 – – Lastpallar; pallflänsar 0 0 

4415 20 90 00 – – Andra 0 0 

4416 00 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

0 0 

4417 00 00 00 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verk
tyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; 
skoläster och skoblock, av trä 

0 0 

4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet 
cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shing
les” och ”shakes”) 

4418 10 – Fönster (även franska) och fönsterkarmar 

4418 10 10 00 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4418 10 50 00 – – Av barrträ 0 0 

4418 10 90 00 – – Av andra träslag 0 0
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4418 20 – Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 

4418 20 10 00 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4418 20 50 00 – – Av barrträ 0 0 

4418 20 80 00 – – Av andra träslag 0 0 

4418 40 00 00 – Formar, formluckor o.d., för betonggjutning 0 0 

4418 50 00 00 – Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) 0 0 

4418 60 00 00 – Stolpar och bjälkar 0 0 

– Sammansatta golvskivor 

4418 71 00 00 – – För mosaikgolv 0 0 

4418 72 00 00 – – Andra, flerskiktade 0 0 

4418 79 00 00 – – Andra 0 0 

4418 90 – Andra slag 

4418 90 10 00 – – Limträ 0 0 

4418 90 80 00 – – Annan 0 0 

4419 00 Bords- och köksartiklar av trä 

4419 00 10 00 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4419 00 90 00 – Av andra träslag 0 0 

4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smyc
ken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och 
andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte 
inbegripna i kap. 94 

4420 10 – Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 

4420 10 11 00 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4420 10 19 00 – – Av andra träslag 0 0 

4420 90 – Andra slag 

4420 90 10 00 – – Trä med inläggningar 0 0
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– – Andra 

4420 90 91 00 – – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 0 0 

4420 90 99 00 – – – Andra 0 0 

4421 Andra varor av trä 

4421 10 00 00 – Klädgalgar 0 0 

4421 90 – Andra slag 

4421 90 91 00 – – Av träfiberplattor 0 0 

4421 90 98 00 – – Andra 0 0 

45 KAPITEL 45 – KORK OCH VAROR AV KORK 

4501 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; kros
sad, granulerad eller malen kork 

4501 10 00 00 – Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 5 0 

4501 90 00 00 – Andra slag 5 0 

4502 00 00 00 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller 
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen paral
lella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, 
plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen 
till korkar) 

5 0 

4503 Varor av naturkork 

4503 10 – Korkar 

4503 10 10 00 – – Cylindriska 5 0 

4503 10 90 00 – – Andra 5 0 

4503 90 00 00 – Andra slag 5 0 

4504 Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindeme
del) och varor av presskork 

4504 10 – Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, ron
deller och massiva cylindrar 

– – Korkar 

4504 10 11 00 – – – För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork 5 0 

4504 10 19 00 – – – Andra 5 0
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– – Andra 

4504 10 91 00 – – – Med bindemedel 5 0 

4504 10 99 00 – – – Andra 5 0 

4504 90 – Andra slag 

4504 90 20 00 – – Korkar 5 0 

4504 90 80 – – Andra 

4504 90 80 30 – – – Tätningar, brickor och andra förseglingar, för användning 
i civila flygplan 

0,5 0 

4504 90 80 90 – – – Andra 5 0 

46 KAPITEL 46 – VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA 
FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN 

4601 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam
manfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande 
produkter av flätningmaterial, hopbundna i parallella parter 
eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar 
(t.ex. mattor och gallerverk) 

– Mattor och gallerverk av vegetabiliska material 

4601 21 – – Av bambu 

4601 21 10 00 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 21 90 00 – – – Andra 5 0 

4601 22 – – Av rotting 

4601 22 10 00 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 22 90 00 – – – Andra 5 0 

4601 29 – – Andra 

4601 29 10 00 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 29 90 00 – – – Andra 5 0 

– Andra slag 

4601 92 – – Av bambu 

4601 92 05 00 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

5 0
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– – – Andra slag 

4601 92 10 00 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 92 90 00 – – – – Andra 5 0 

4601 93 – – Av rotting 

4601 93 05 00 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

5 0 

– – – Andra slag 

4601 93 10 00 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 93 90 00 – – – – Andra 5 0 

4601 94 – – Av andra vegetabiliska material 

4601 94 05 00 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

5 0 

– – – Andra slag 

4601 94 10 00 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 94 90 00 – – – – Andra 5 0 

4601 99 – – Andra 

4601 99 05 00 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

5 0 

– – – Andra slag 

4601 99 10 00 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 5 0 

4601 99 90 00 – – – – Andra 5 0 

4602 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flät
ningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar 
av luffa 

– Av vegetabiliska material 

4602 11 00 00 – – Av bambu 5 0 

4602 12 00 00 – – Av rotting 5 0 

4602 19 – – Andra 

4602 19 10 00 – – – Halmhylsor för flaskor 5 0
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– – – Andra slag 

4602 19 91 00 – – – – Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av 
flätningsmaterial 

5 0 

4602 19 99 00 – – – – Andra 5 0 

4602 90 00 00 – Andra slag 5 0 

X AVDELNING x – MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR 
ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAP
PER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP 

47 KAPITEL 47 – MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP 
FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR) 

4701 00 Mekanisk massa av ved 

4701 00 10 00 – Termomekanisk massa 0 0 

4701 00 90 00 – Annan 0 0 

4702 00 00 00 Dissolvingmassa av ved 0 0 

4703 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissol
vingmassa 

– Oblekt 

4703 11 00 00 – – Av barrträ 0 0 

4703 19 00 00 – – Av lövträ 0 0 

– Halvblekt eller blekt 

4703 21 00 00 – – Av barrträ 0 0 

4703 29 00 00 – – Av lövträ 0 0 

4704 Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa 

– Oblekt 

4704 11 00 00 – – Av barrträ 0 0 

4704 19 00 00 – – Av lövträ 0 0 

– Halvblekt eller blekt 

4704 21 00 00 – – Av barrträ 0 0 

4704 29 00 00 – – Av lövträ 0 0
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4705 00 00 00 Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska 
och kemiska processer 

0 0 

4706 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosa
haltiga material 

4706 10 00 00 – Massa av bomullslinters 0 0 

4706 20 00 00 – Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) 

0 0 

4706 30 00 00 – Annan, av bambu 0 0 

– Andra slag 

4706 91 00 00 – – Mekanisk massa 0 0 

4706 92 00 00 – – Kemisk massa 0 0 

4706 93 00 00 – – Halvkemisk massa 0 0 

4707 Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) 

4707 10 00 00 – Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp 0 0 

4707 20 00 00 – Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av 
blekt kemisk massa, inte färgade i mälden 

0 0 

4707 30 – Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk 
massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster) 

4707 30 10 00 – – Gamla och osålda tidningar och tidskrifter, telefonkatalo
ger, broschyrer och tryckt reklammaterial 

0 0 

4707 30 90 00 – – Andra slag 0 0 

4707 90 – Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte 
sorterats 

4707 90 10 00 – – Osorterat 0 0 

4707 90 90 00 – – Sorterat 0 0 

48 KAPITEL 48 – PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERS
MASSA, PAPPER ELLER PAPP 

4801 00 00 00 Tidningspapper i rullar eller ark 0 0 

4802 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag 
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt än
damål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och 
hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oav
sett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 
4803; papper och papp, handgjorda 

4802 10 00 00 – Papper och papp, handgjorda 0 0 

4802 20 00 00 – Papper och papp av sådana slag som används för tillverk
ning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga 
eller elektrokänsliga 

0 0
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4802 40 – Tapetråpapper 

4802 40 10 00 – – Inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av 
sådan massa av högst 10 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

0 0 

4802 40 90 00 – – Annat 0 0 

– Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som 
erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars 
innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det 
totala fiberinnehållet 

4802 54 00 00 – – Vägande mindre än 40 g/m 2 0 0 

4802 55 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i rullar 

4802 55 15 00 – – – Vägande minst 40 g/m 2 men mindre än 60 g/m 2 0 0 

4802 55 25 00 – – – Vägande minst 60 g/m 2 men mindre än 75 g/m 2 0 0 

4802 55 30 00 – – – Vägande minst 75 g/m 2 men mindre än 80 g/m 2 0 0 

4802 55 90 00 – – – Vägande minst 80 g/m 2 0 0 

4802 56 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i ark hos 
vilka i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 mm 
och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4802 56 20 00 – – – Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan 
är 210 mm (A4 format) 

0 0 

4802 56 80 00 – – – Annan 0 0 

4802 57 00 00 – – Annat, vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 0 0 

4802 58 – – Vägande mer än 150 g/m 2 

4802 58 10 00 – – – I rullar 0 0 

4802 58 90 00 – – – Annat 0 0 

– Annat papper och annan papp, vars innehåll av fibrer som 
erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör 
mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4802 61 – – I rullar
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4802 61 15 00 – – – Vägande mindre än 72 g/m 2 och med en halt av meka
nisk massa av mer än 50 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

0 0 

4802 61 80 00 – – – Annat 0 0 

4802 62 00 00 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

0 0 

4802 69 00 00 – – Annat 0 0 

4803 00 Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansikts
servetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper 
av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt 
ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, även kräp
pade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade 
eller tryckta, i rullar eller i ark 

4803 00 10 00 – Cellulosavadd 0 0 

– Kräppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue) 

4803 00 31 00 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt 0 0 

4803 00 39 00 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt 0 0 

4803 00 90 00 – Annat 0 0 

4804 Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803 

– Kraftliner 

4804 11 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 11 11 00 – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 0 0 

4804 11 15 00 – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 0 0 

4804 11 19 00 – – – – Vägande minst 175 g/m 2 0 0 

4804 11 90 00 – – – Annan 0 0 

4804 19 – – Annan 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet
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– – – – Bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvän
digt lager, som är blekt, halvblekt eller färgat 

4804 19 11 00 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 0 0 

4804 19 15 00 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 0 0 

4804 19 19 00 – – – – – Vägande minst 175 g/m 2 0 0 

– – – – Andra 

4804 19 31 00 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 0 0 

4804 19 38 00 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 0 0 

4804 19 90 00 – – – Annan 0 0 

– Kraftsäckspapper 

4804 21 – – Oblekt 

4804 21 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 21 90 00 – – – Annat 0 0 

4804 29 – – Annat 

4804 29 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 29 90 00 – – – Annat 0 0 

– Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m 2 

4804 31 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 31 51 00 – – – – Kraftpapper för elektrisk isolering 0 0 

4804 31 58 00 – – – – Annat 0 0 

4804 31 80 00 – – – Annat 0 0 

4804 39 – – Annat
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– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 39 51 00 – – – – Likformigt blekt i hela mälden 0 0 

4804 39 58 00 – – – – Annat 0 0 

4804 39 80 00 – – – Annat 0 0 

– Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m 2 
men mindre än 225 g/m 2 

4804 41 – – Oblekt 

4804 41 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

– – – Annat 

4804 41 91 00 – – – – Lamineringskraftpapper 0 0 

4804 41 99 00 – – – – Annat 0 0 

4804 42 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let 

4804 42 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 42 90 00 – – – Annat 0 0 

4804 49 – – Annat 

4804 49 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 49 90 00 – – – Annat 0 0 

– Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m 2 

4804 51 – – Oblekt 

4804 51 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 51 90 00 – – – Annat 0 0
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4804 52 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let 

4804 52 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 52 90 00 – – – Annat 0 0 

4804 59 – – Annan 

4804 59 10 00 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804 59 90 00 – – – Annat 0 0 

4805 Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som 
anges i anm. 3 till detta kapitel 

– Vågningspapper 

4805 11 00 00 – – Halvkemiskt vågningspapper 0 0 

4805 12 00 00 – – Vågningspapper av halmmassa 0 0 

4805 19 – – Annat 

4805 19 10 00 – – – Vågskiktspapper 0 0 

4805 19 90 00 – – – Annat 0 0 

– Testliner 

4805 24 00 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 0 0 

4805 25 00 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 0 0 

4805 30 – Omslagspapper av sulfitmassa 

4805 30 10 00 – – Vägande mindre än 30 g/m 2 0 0 

4805 30 90 00 – – Vägande minst 30 g/m 2 0 0 

4805 40 00 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp 0 0 

4805 50 00 00 – Grålumppapper och grålumppapp 0 0 

– Annat 

4805 91 00 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 0 0
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4805 92 00 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 men mindre än 225 g/m 2 0 0 

4805 93 – – Vägande minst 225 g/m 2 

4805 93 20 00 – – – Framställd av papper för återvinning 0 0 

4805 93 80 00 – – – Annat 0 0 

4806 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt 
ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genom
synligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark 

4806 10 00 00 – Pergamentpapper och pergamentpapp 0 0 

4806 20 00 00 – Smörpapper 0 0 

4806 30 00 00 – Genomskinligt ritpapper 0 0 

4806 40 – Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller ge
nomskinligt papper 

4806 40 10 00 – – Pergamyn (glassin) 0 0 

4806 40 90 00 – – Annat 0 0 

4807 00 Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade 
med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, 
även armerade invändigt, i rullar eller ark 

4807 00 30 00 – Framställd av papper för återvinning, även belagda med 
papper 

0 0 

4807 00 80 00 – Andra 0 0 

4808 Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana 
ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rul
lar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803 

4808 10 00 00 – Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perfo
rerade 

0 0 

4808 20 00 00 – Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

0 0 

4808 30 00 00 – Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

0 0 

4808 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4809 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller im
pregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, 
i rullar eller ark 

4809 20 – Självkopierande papper
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4809 20 10 00 – – I rullar 0 0 

4809 20 90 00 – – I ark 0 0 

4809 90 – Andra slag 

4809 90 10 00 – – Karbonpapper och liknande kopieringspapper 0 0 

4809 90 90 00 – – Andra 0 0 

4810 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller 
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller 
utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rek
tangulära ark, oavsett storlek 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande 
fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk pro
cess eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 vikt
procent av det totala fiberinnehållet 

4810 13 – – I rullar 

4810 13 20 00 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

0 0 

4810 13 80 00 – – – Andra 0 0 

4810 14 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4810 14 20 00 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

0 0 

4810 14 80 00 – – – Andra 0 0 

4810 19 – – Andra 

4810 19 10 00 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

0 0 

4810 19 90 00 – – – Andra 0 0 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller andra grafiska ändamål, vars innehåll av fibrer 
som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process ut
gör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4810 22 – – Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper)
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4810 22 10 00 – – – I rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i ark med 
den ena sidan längre än 36 cm och den andra sidan 
längre än 15 cm i ovikt skick 

0 0 

4810 22 90 00 – – – Andra 0 0 

4810 29 – – Andra 

4810 29 30 00 – – – I rullar 0 0 

4810 29 80 00 – – – Andra 0 0 

– Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används 
för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål 

4810 31 00 00 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande högst 150 g/m 2 

0 0 

4810 32 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande mer än 150 g/m 2 

4810 32 10 00 – – – Belagda med kaolin 0 0 

4810 32 90 00 – – – Andra 0 0 

4810 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Annat papper och annan papp 

4810 92 – – Flerskiktade 

4810 92 10 00 – – – Med alla skikt blekta 0 0 

4810 92 30 00 – – – Med endast ett av ytterskikten blekt 0 0 

4810 92 90 00 – – – Andra 0 0 

4810 99 – – Andra 

4810 99 10 00 – – – Blekt papper och papp, belagda med kaolin 0 0 

4810 99 30 00 – – – Belagda med glimmer 0 0 

4810 99 90 00 – – – Andra 0 0 

4811 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belag
da, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekore
rade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära 
ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 
4809 och 4810
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4811 10 00 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
tjära, bitumen eller asfalt 

0 0 

– Papper och papp, gummerade eller försedda med annan 
klistrande beläggning 

4811 41 – – Självhäftande 

4811 41 20 00 – – – Med en bredd av högst 10 cm och med klistrande belägg
ning av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi 

0 0 

4811 41 90 00 – – – Annat 0 0 

4811 49 00 00 – – Andra 0 0 

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
plast (med undantag av klister) 

4811 51 00 00 – – Blekta, vägande mer än 150 g/m 2 0 0 

4811 59 00 00 – – Andra 0 0 

4811 60 00 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 

0 0 

4811 90 00 00 – Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk 
av cellulosafibrer 

0 0 

4812 00 00 00 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 0 0 

4813 Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor 

4813 10 00 00 – Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor 0 0 

4813 20 00 00 – Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm 0 0 

4813 90 – Andra slag 

4813 90 10 00 – – Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men 
högst 15 cm 

0 0 

4813 90 90 00 – – Andra slag 0 0 

4814 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 

4814 10 00 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper 0 0 

4814 20 00 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som 
på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, 
färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt 

0 0 

4814 90 – Andra slag
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4814 90 10 00 – – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad, av kornat, 
präglat, färgat, mönstrat eller på annat sätt dekorerat pap
per som är överdraget eller belagt med ett genomskinligt 
skyddslager av plast 

0 0 

4814 90 80 00 – – Andra 0 0 

[4815] 

4816 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt 
nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även 
förpackade i askar 

4816 20 00 00 – Självkopierande papper 0 0 

4816 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt kor
respondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av 
papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, 
papperskuvert e.d. 

4817 10 00 00 – Kuvert 0 0 

4817 20 00 00 – Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespon
denskort 

0 0 

4817 30 00 00 – Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett 
sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

0 0 

4818 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsända
mål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näs
dukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, hand
dukar, bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan 
och liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt klä
der och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulo
savadd eller duk av cellulosafibrer 

4818 10 – Toalettpapper 

4818 10 10 00 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt 0 0 

4818 10 90 00 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt 0 0 

4818 20 – Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 
handdukar och hushållspapper 

4818 20 10 00 – – Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller hän
der 

0 0 

– – Handdukar och hushållspapper 

4818 20 91 00 – – – I rullar 0 0 

4818 20 99 00 – – – Andra 0 0 

4818 30 00 00 – Borddukar och bordsservetter 0 0
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4818 40 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn 
och liknande sanitetsartiklar 

– – Sanitetsbindor, tamponger o.d. 

4818 40 11 00 – – – Sanitetsbindor 0 0 

4818 40 13 00 – – – Tamponger 0 0 

4818 40 19 00 – – – Andra 0 0 

4818 40 90 00 – – Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar 0 0 

4818 50 00 00 – Kläder och tillbehör till kläder 0 0 

4818 90 – Andra slag 

4818 90 10 00 – – Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medi
cinskt eller sanitärt bruk, inte i detaljhandelsförpackningar 

0 0 

4818 90 90 00 – – Andra 0 0 

4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar 
av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer; 
kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av sådana 
slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller 
papp 

4819 10 00 00 – Kartonger, askar och lådor av wellpapp 0 0 

4819 20 00 00 – Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller 
annan papp än wellpapp 

0 0 

4819 30 00 00 – Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av 
minst 40 cm 

0 0 

4819 40 00 00 – Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar 0 0 

4819 50 00 00 – Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor 0 0 

4819 60 00 00 – Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande 
artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d. 

0 0 

4820 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, 
dagböcker och liknande artiklar, ävensom skrivböcker, skriv
underlägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, 
blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, samt 
liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover eller 
samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller 
papp 

4820 10 – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, antecknings
block, dagböcker och liknande artiklar
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4820 10 10 00 – – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvit
tensböcker 

0 0 

4820 10 30 00 – – Anteckningsböcker, brevpapper i block och antecknings
block 

0 0 

4820 10 50 00 – – Dagböcker 0 0 

4820 10 90 00 – – Andra 0 0 

4820 20 00 00 – Skrivböcker 0 0 

4820 30 00 00 – Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar 0 0 

4820 40 – Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper 

4820 40 10 00 – – I löpande banor 0 0 

4820 40 90 00 – – Andra 0 0 

4820 50 00 00 – Album för prover eller samlingar 0 0 

4820 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4821 Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta 

4821 10 – Tryckta 

4821 10 10 00 – – Självhäftande 0 0 

4821 10 90 00 – – Andra 0 0 

4821 90 – Andra slag 

4821 90 10 00 – – Självhäftande 0 0 

4821 90 90 00 – – Andra 0 0 

4822 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, 
papper eller papp (även perforerade eller härdade) 

4822 10 00 00 – Av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn 0 0 

4822 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellu
losafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra va
ror av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer 

4823 20 00 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp 0 0 

4823 40 00 00 – Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registre
rande apparater 

0 0
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– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 

4823 61 00 00 – – Av bambu 0 0 

4823 69 – – Andra 

4823 69 10 00 – – – Brickor, fat och tallrikar 0 0 

4823 69 90 00 – – – Andra 0 0 

4823 70 – Formpressade artiklar av pappersmassa 

4823 70 10 00 – – Formpressade brickor och kartonger för ägg 0 0 

4823 70 90 00 – – Andra 0 0 

4823 90 – Andra slag 

4823 90 40 00 – – Papper och annan papp av sådana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål 

0 0 

4823 90 85 00 – – Andra 0 0 

49 KAPITEL 49 – TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER 
OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDU
STRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT 
RITNINGAR 

4901 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, 
även i form av enstaka blad 

4901 10 00 00 – Enstaka blad, även vikta 0 0 

– Andra slag 

4901 91 00 00 – – Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande 
häften till sådana 

0 0 

4901 99 00 00 – – Andra 0 0 

4902 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande 
reklam 

4902 10 00 00 – Utgivna minst fyra gånger per vecka 0 0 

4902 90 – Andra 

4902 90 10 00 – – Utgivna en gång i veckan 0 0 

4902 90 30 00 – – Utgivna en gång i månaden 0 0
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4902 90 90 00 – – Andra 0 0 

4903 00 00 00 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 0 0 

4904 00 00 00 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna 
eller illustrerade 

0 0 

4905 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska 
kartor och glober, tryckta 

4905 10 00 00 – Glober 0 0 

– Andra slag 

4905 91 00 00 – – I bokform 0 0 

4905 99 00 00 – – Andra 0 0 

4906 00 00 00 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitekto
niskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt 
eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; hand
skrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner 
på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i 
detta nummer 

0 0 

4907 00 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara 
eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller 
kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; 
sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande vär
dehandlingar 

4907 00 10 00 – Frimärken, beläggningsstämplar o.d. 0 0 

4907 00 30 00 – Sedlar 0 0 

4907 00 90 00 – Andra 0 0 

4908 Dekalkomanier 

4908 10 00 00 – Tryckta med preparat enligt nr 3207 0 0 

4908 90 00 00 – Andra slag 0 0 

4909 00 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta 
kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkänna
givanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller 
utstyrsel 

4909 00 10 00 – Brevkort och vykort 0 0 

4909 00 90 00 – Andra 0 0 

4910 00 00 00 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock 

4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier 0 0
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4911 10 – Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 0 0 

4911 10 10 00 – – Affärskataloger 

4911 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

4911 91 00 00 – – Bilder, planscher samt fotografier 0 0 

4911 99 00 00 – – Andra 0 0 

XI AVDELNING XI – TEXTILVAROR 

50 KAPITEL 50 – NATURSILKE 

5001 00 00 00 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 2 0 

5002 00 00 00 Råsilke, inte snott eller tvinnat 2 0 

5003 00 00 00 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga 
för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

1 0 

5004 00 Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natur
silke), inte i detaljhandelsuppläggningar 

5004 00 10 00 – Oblekt, avkokt eller blekt 2 0 

5004 00 90 00 – Annat 1 0 

5005 00 Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsupp
läggningar 

5005 00 10 00 – Oblekt, avkokt eller blekt 2 0 

5005 00 90 00 – Annat 2 0 

5006 00 Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i 
detaljhandelsuppläggningar; gut 

5006 00 10 00 – Garn av natursilke 2 0 

5006 00 90 00 – Garn spunnet av avfall av natursilke; gut 2 0 

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke 

5007 10 00 00 – Vävnader av bourettesilke 1 0 

5007 20 – Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natur
silke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke 

– – Kräpp 

5007 20 11 00 – – – Oblekt, avkokt eller blekt 2 0
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5007 20 19 00 – – – Annan 2 0 

– – Pongee, habutai, honan, shantung, corah och liknande osta
siatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av 
bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra tex
tilmaterial 

5007 20 21 00 – – – Med tvåskaftsbindning, oblekt eller endast avkokt 2 0 

– – – Andra 

5007 20 31 00 – – – – Tvåskaftsväv 2 0 

5007 20 39 00 – – – – Andra 2 0 

– – Andra 

5007 20 41 00 – – – Genomsynlig gles vävnad 2 0 

– – – Andra 

5007 20 51 00 – – – – Oblekta, avkokta eller blekta 1 0 

5007 20 59 00 – – – – Färgade 1 0 

– – – – Av olikfärgade garner 

5007 20 61 00 – – – – – Med en bredd av mer än 57 cm men högst 75 cm 2 0 

5007 20 69 00 – – – – – Andra 1 0 

5007 20 71 00 – – – – Tryckta 2 0 

5007 90 – Andra vävnader 

5007 90 10 00 – – Oblekta, avkokta eller blekta 2 0 

5007 90 30 00 – – Färgade 2 0 

5007 90 50 00 – – Av olikfärgade garner 2 0 

5007 90 90 00 – – Tryckta 1 0 

51 KAPITEL 51 – ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; 
GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL 

5101 Ull, okardad och okammad 

– Otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad ull 

5101 11 00 00 – – Klippt ull 0 0 

5101 19 00 00 – – Annan 0 0
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– Avfettad, inte karboniserad ull 

5101 21 00 00 – – Klippt ull 0 0 

5101 29 00 00 – – Annan 0 0 

5101 30 00 00 – Karboniserad ull 0 0 

5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okammade 

– Fina djurhår 

5102 11 00 00 – – Av kashmirget 0 0 

5102 19 – – Annat 

5102 19 10 00 – – – Av angorakanin 0 0 

5102 19 30 00 – – – Av alpacka, lamadjur eller vikunja 0 0 

5102 19 40 00 – – – Av kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget och liknande 
getter 

0 0 

5102 19 90 00 – – – Av kanin (annan än angorakanin), hare, bäver, nutria och 
bisamråtta 

0 0 

5102 20 00 00 – Grova djurhår 0 0 

5103 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garn
avfall men inte rivet avfall och riven lump 

5103 10 – Kamavfall av ull eller fina djurhår 

5103 10 10 00 – – Inte karboniserat 0 0 

5103 10 90 00 – – Karboniserat 0 0 

5103 20 – Annat avfall av ull eller fina djurhår 

5103 20 10 00 – – Garnavfall 0 0 

– – Annat 

5103 20 91 00 – – – Inte karboniserat 0 0 

5103 20 99 00 – – – Karboniserat 0 0 

5103 30 00 00 – Avfall av grova djurhår 0 0 

5104 00 00 00 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova 
djurhår 

0 0 

5105 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (in
begripet kammad ull i bulk)
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5105 10 00 00 – Kardad ull 0 0 

– Ulltops och annan kammad ull 

5105 21 00 00 – – Kammad ull i bulk 0 0 

5105 29 00 00 – – Annan 0 0 

– Fina djurhår, kardade eller kammade 

5105 31 00 00 – – Av kashmirget 0 0 

5105 39 – – Annat 

5105 39 10 00 – – – Kardade 0 0 

5105 39 90 00 – – – Kammade 0 0 

5105 40 00 00 – Grova djurhår, kardade eller kammade 0 0 

5106 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5106 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5106 10 10 00 – – Oblekt 0 0 

5106 10 90 00 – – Annat 0 0 

5106 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

5106 20 10 00 – – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 0 0 

– – Annat 

5106 20 91 00 – – – Oblekt 0 0 

5106 20 99 00 – – – Annat 0 0 

5107 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5107 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5107 10 10 00 – – Oblekt 0 0 

5107 10 90 00 – – Annat 0 0 

5107 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

– – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 

5107 20 10 00 – – – Oblekt 0 0
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5107 20 30 00 – – – Annat 0 0 

– – Annat 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syn
tetstapelfibrer 

5107 20 51 00 – – – – Oblekt 0 0 

5107 20 59 00 – – – – Annat 0 0 

– – – Med annan inblandning 

5107 20 91 00 – – – – Oblekt 0 0 

5107 20 99 00 – – – – Annat 0 0 

5108 Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar 

5108 10 – Kardgarn 

5108 10 10 00 – – Oblekt 1 0 

5108 10 90 00 – – Annat 1 0 

5108 20 – Kamgarn 

5108 20 10 00 – – Oblekt 1 0 

5108 20 90 00 – – Annat 1 0 

5109 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 

5109 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5109 10 10 00 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

1 0 

5109 10 90 00 – – Annat 1 0 

5109 90 – Annat 

5109 90 10 00 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

1 0 

5109 90 90 00 – – Annat 1 0 

5110 00 00 00 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet garn 
av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar 

2 0 

5111 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår
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– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5111 11 00 00 – – Vägande högst 300 g/m 2 0 0 

5111 19 – – Andra 

5111 19 10 00 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 0 0 

5111 19 90 00 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 0 0 

5111 20 00 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

0 0 

5111 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

5111 30 10 00 – – Vägande högst 300 g/m 2 0 0 

5111 30 30 00 – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 0 0 

5111 30 90 00 – – Vägande mer än 450 g/m 2 0 0 

5111 90 – Andra kardgarnsvävnader 

5111 90 10 00 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

0 0 

– – Andra 

5111 90 91 00 – – – Vägande högst 300 g/m 2 0 0 

5111 90 93 00 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 0 0 

5111 90 99 00 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 0 0 

5112 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5112 11 00 00 – – Vägande högst 200 g/m 2 0 0 

5112 19 – – Andra 

5112 19 10 00 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 0 0 

5112 19 90 00 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 0 0 

5112 20 00 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

0 0
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5112 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

5112 30 10 00 – – Vägande högst 200 g/m 2 0 0 

5112 30 30 00 – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 0 0 

5112 30 90 00 – – Vägande mer än 375 g/m 2 0 0 

5112 90 – Andra 

5112 90 10 00 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

0 0 

– – Andra 

5112 90 91 00 – – – Vägande högst 200 g/m 2 0 0 

5112 90 93 00 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 0 0 

5112 90 99 00 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 0 0 

5113 00 00 00 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 5 0 

52 KAPITEL 52 – BOMULL 

5201 00 Bomull, okardad eller okammad 

5201 00 10 00 – Som har gjorts absorberande eller blekts 0 0 

5201 00 90 00 – Annan 0 0 

5202 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) 

5202 10 00 00 – Garnavfall (inbegripet trådavfall) 1 0 

– Andra slag 

5202 91 00 00 – – Rivet avfall och riven lump 0 0 

5202 99 00 00 – – Annat 1 0 

5203 00 00 00 Bomull, kardad eller kammad 5 0 

5204 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar 

– Inte i detaljhandelsuppläggningar 

5204 11 00 00 – – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 4 0 

5204 19 00 00 – – Annat 4 0
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5204 20 00 00 – I detaljhandelsuppläggningar 1 0 

5205 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande minst 85 vikt
procent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av 

5205 11 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 

5205 11 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 11 00 90 – – – Andra 1 0 

5205 12 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

5205 12 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 12 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 13 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

5205 13 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 13 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 14 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

5205 14 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 14 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 15 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 

5205 15 10 – – – Mindre än 125 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 120) 

5205 15 10 10 – – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 15 10 90 – – – – Andra 1 0 

5205 15 90 – – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 

5205 15 90 10 – – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0
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5205 15 90 90 – – – – Andra 1 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av 

5205 21 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 

5205 21 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 21 00 90 – – – Andra 1 0 

5205 22 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

5205 22 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 22 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 23 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

5205 23 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 23 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 24 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

5205 24 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 24 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 26 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

5205 26 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 26 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 27 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

5205 27 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0
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5205 27 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 28 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 

5205 28 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 28 00 90 – – – Andra 1 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av 

5205 31 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 

5205 31 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 31 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 32 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

5205 32 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 32 00 90 – – – Andra 1 0 

5205 33 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

5205 33 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 33 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 34 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

5205 34 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 34 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 35 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 

5205 35 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0
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– – – Andra: 

5205 35 00 91 – – – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

5205 35 00 99 – – – – Andra 1 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5205 41 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 

5205 41 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 41 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 42 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

5205 42 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 42 00 90 – – – Andra 1 0 

5205 43 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

5205 43 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 43 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 44 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

5205 44 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 44 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 46 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

5205 46 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 46 00 90 – – – Andra 1 0 

5205 47 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

5205 47 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0
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5205 47 00 90 – – – Andra 4 0 

5205 48 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 

5205 48 00 10 – – – Trikågarn, med snodd, med en snoddkoefficient av 
högst 38 

0,1 0 

5205 48 00 90 – – – Andra 4 0 

5206 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 
viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av 

5206 11 00 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 0 0 

5206 12 00 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

0 0 

5206 13 00 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

0 0 

5206 14 00 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

0 0 

5206 15 00 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 0 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer, med en längdvikt av 

5206 21 00 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 0 0 

5206 22 00 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

0 0 

5206 23 00 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

0 0 

5206 24 00 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

0 0 

5206 25 00 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 0 0
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– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av 

5206 31 00 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 0 0 

5206 32 00 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

0 0 

5206 33 00 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

0 0 

5206 34 00 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

0 0 

5206 35 00 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 0 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5206 41 00 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 0 0 

5206 42 00 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

0 0 

5206 43 00 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

0 0 

5206 44 00 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

0 0 

5206 45 00 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 0 0 

5207 Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggning
ar 

5207 10 00 00 – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 0 0 

5207 90 00 00 – Annat 0 0 

5208 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5208 11 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 11 10 00 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 1 0
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5208 11 90 00 – – – Andra slag 5 0 

5208 12 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 12 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 12 16 10 – – – – – Med en bredd av högst 115 cm 2 0 

5208 12 16 20 – – – – – Med en bredd av mer än 115 cm men högst 145 cm 1 0 

5208 12 16 90 – – – – – Med en bredd av mer än 145 cm men högst 165 cm 5 0 

5208 12 19 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 5 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 12 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 12 96 10 – – – – – Med en bredd av mer än 115 cm men högst 145 cm 5 0 

5208 12 96 90 – – – – – Andra 1 0 

5208 12 99 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 1 0 

5208 13 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

1 0 

5208 19 00 00 – – Andra vävnader 5 0 

– Blekta 

5208 21 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 21 10 00 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 1 0 

5208 21 90 00 – – – Andra slag 1 0 

5208 22 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 22 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 22 16 10 – – – – – Med en bredd av mer än 115 cm men högst 145 cm 5 0 

5208 22 16 90 – – – – – Andra 2 0 

5208 22 19 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 5 0
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– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 22 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 22 96 10 – – – – – Med en bredd av högst 115 cm 1 0 

5208 22 96 90 – – – – – Med en bredd av mer än 115 cm 2 0 

5208 22 99 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 1 0 

5208 23 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5208 29 00 00 – – Andra vävnader 5 0 

– Färgade 

5208 31 00 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 2 0 

5208 32 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 32 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 32 16 10 – – – – – Med en bredd av högst 145 cm 5 0 

5208 32 16 90 – – – – – Med en bredd av mer än 145 cm 0 0 

5208 32 19 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 0 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 32 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 

5208 32 96 10 – – – – – Med en bredd av högst 115 cm 1 0 

5208 32 96 90 – – – – – Med en bredd av mer än 115 cm 0 0 

5208 32 99 00 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 0 0 

5208 33 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5208 39 00 00 – – Andra vävnader 2 0 

– Av olikfärgade garner 

5208 41 00 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 5 0 

5208 42 00 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 0 0
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5208 43 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5208 49 00 00 – – Andra vävnader 5 0 

– Tryckta 

5208 51 00 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 1 0 

5208 52 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

5208 52 00 10 – – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 , men 
högst 130 g/m 2 

5 0 

5208 52 00 90 – – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 1 0 

5208 59 – – Andra vävnader 

5208 59 10 00 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5208 59 90 00 – – – Andra 2 0 

5209 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekta 

5209 11 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 5 0 

5209 12 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5209 19 00 00 – – Andra vävnader 1 0 

– Blekta 

5209 21 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 5 0 

5209 22 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5209 29 00 00 – – Andra vävnader 2 0 

– Färgade 

5209 31 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 32 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5209 39 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Av olikfärgade garner 

5209 41 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5209 42 00 00 – – Denim 5 0
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5209 43 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5209 49 00 – – Andra vävnader 

5209 49 00 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av mer än 115 cm, men 
mindre än 140 cm 

0 0 

5209 49 00 90 – – – Andra 5 0 

– Tryckta 

5209 51 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 1 0 

5209 52 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

2 0 

5209 59 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

5210 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5210 11 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5210 19 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Blekta 

5210 21 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5210 29 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Färgade 

5210 31 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5210 32 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5210 39 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Av olikfärgade garner 

5210 41 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5210 49 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Tryckta 

5210 51 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 0 0 

5210 59 00 00 – – Andra vävnader 0 0
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5211 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekta 

5211 11 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 1 0 

5211 12 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5211 19 00 00 – – Andra vävnader 1 0 

5211 20 00 00 – Blekta 5 0 

– Färgade 

5211 31 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 5 0 

5211 32 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

5 0 

5211 39 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Av olikfärgade garner 

5211 41 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 5 0 

5211 42 00 00 – – Denim 5 0 

5211 43 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

1 0 

5211 49 – – Andra vävnader 

5211 49 10 – – – Jacquardvävnader 

5211 49 10 10 – – – – Madrassvartyger 5 0 

5211 49 10 90 – – – – Andra 0 0 

5211 49 90 00 – – – Andra 5 0 

– Tryckta 5 0 

5211 51 00 00 – – Med tvåskaftsbindning 

5211 52 00 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

1 0 

5211 59 00 00 – – Andra vävnader 5 0 

5212 Andra vävnader av bomull 

– Vägande högst 200 g/m 2
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5212 11 – – Oblekta 

5212 11 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 11 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 12 – – Blekta 

5212 12 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 12 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 13 – – Färgade 

5212 13 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 13 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 14 – – Av olikfärgade garner 

5212 14 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 14 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 15 – – Tryckta 

5212 15 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 15 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

– Vägande mer än 200 g/m 2 

5212 21 – – Oblekta 

5212 21 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 21 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 22 – – Blekta 

5212 22 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 22 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 23 – – Färgade 

5212 23 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 23 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 24 – – Av olikfärgade garner 

5212 24 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0
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5212 24 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

5212 25 – – Tryckta 

5212 25 10 00 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 0 0 

5212 25 90 00 – – – Med annan inblandning 0 0 

53 KAPITEL 53 – ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAP
PERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN 

5301 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av 
lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5301 10 00 00 – Lin, oberett eller rötat 0 0 

– Lin, bråkat, skäktat, häcklat eller på annat sätt berett, men 
inte spunnet 

5301 21 00 00 – – Bråkat eller skäktat 1 0 

5301 29 00 00 – – Annat 1 0 

5301 30 – Blånor och avfall av lin 

5301 30 10 00 – – Blånor 1 0 

5301 30 90 00 – – Avfall av lin 0 0 

5302 Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte 
spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garn
avfall samt rivet avfall och riven lump) 

5302 10 00 00 – Mjukhampa, oberedd eller rötad 1 0 

5302 90 00 00 – Andra slag 2 0 

5303 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av 
lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

5303 10 00 00 – Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller 
rötade 

0 0 

5303 90 00 00 – Andra slag 0 0 

[5304] 

5305 00 00 00 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Née), rami 
och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

0 0 

5306 Garn av lin
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5306 10 – Enkelt 

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av 

5306 10 10 00 – – – Minst 833,3 decitex (högst nr 12) 1 0 

5306 10 30 00 – – – Mindre än 833,3 decitex men minst 277,8 decitex (över 
nr 12 men högst nr 36) 

2 0 

5306 10 50 00 – – – Mindre än 277,8 decitex (över nr 36) 2 0 

5306 10 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 1 0 

5306 20 – Tvinnat (flertrådigt) 

5606 20 10 00 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 1 0 

5306 20 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 2 0 

5307 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

5307 10 – Enkelt, med en längdvikt av 

5307 10 10 – – Högst 1 000 decitex (minst nr 10) 

5307 10 10 10 – – – Av jutefibrer 0 0 

5307 10 10 90 – – – Av andra bastfibrer 0 0 

5307 10 90 00 – – Mer än 1 000 decitex (mindre än nr 10) 0 0 

5307 20 00 00 – Tvinnat (flertrådigt) 0 0 

5308 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn 

5308 10 00 00 – Garn av kokosfibrer 0 0 

5308 20 – Garn av mjukhampa 

5308 20 10 00 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 2 0 

5308 20 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 2 0 

5308 90 – Andra slag 

– – Ramigarn, med en längdvikt av 

5308 90 12 00 – – – Minst 277,8 decitex (högst nr 36) 2 0
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5308 90 19 00 – – – Mindre än 277,8 decitex (över nr 36) 2 0 

5308 90 50 00 – – Pappersgarn 2 0 

5308 90 90 00 – – Andra 2 0 

5309 Vävnader av lin 

– Innehållande minst 85 viktprocent lin 

5309 11 – – Oblekta eller blekta 

5309 11 10 00 – – – Oblekta 5 0 

5309 11 90 00 – – – Blekta 5 0 

5309 19 00 00 – – Andra 5 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent lin 

5309 21 – – Oblekta eller blekta 

5309 21 10 00 – – – Oblekta 1 0 

5309 21 90 00 – – – Blekta 5 0 

5309 29 00 00 – – Andra 5 0 

5310 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål 
enligt nr 5303 

5310 10 – Oblekta 

5310 10 10 00 – – Med en bredd av högst 150 cm 4 0 

5310 10 90 00 – – Med en bredd av mer än 150 cm 4 0 

5310 90 00 00 – Andra slag 4 0 

5311 00 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pap
persgarn 

5311 00 10 00 – Av rami 5 0 

5311 00 90 00 – Andra 5 0 

54 KAPITEL 54 – KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONST
FIBRER 

5401 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar 

5401 10 – Av syntetfilament
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– – Inte i detaljhandelsuppläggningar 

– – – Kärngarn 

5401 10 12 00 – – – – Polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer 0 0 

5401 10 14 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

5401 10 16 00 – – – – Texturerat garn 0 0 

5401 10 18 00 – – – – Andra 0 0 

5401 10 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5401 20 – Av regenatfilament 

5401 20 10 00 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5401 20 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5402 Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandels
uppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial 
med en längdvikt av mindre än 67 decitex 

– Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider 

5402 11 00 00 – – Av aramider 0 0 

5402 19 00 00 – – Annat 0 0 

5402 20 00 00 – Högstyrkegarn av polyestrar 0 0 

– Texturerat garn 

5402 31 00 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av högst 50 tex 

0 0 

5402 32 00 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av mer än 50 tex 

0 0 

5402 33 00 00 – – Av polyestrar 0 0 

5402 34 00 00 – – Av polypropen 0 0 

5402 39 00 00 – – Av annat syntetmaterial 0 0 

– Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 
50 varv per meter 

5402 44 00 00 – – Töjfibergarn 0 0 

5402 45 00 00 – – Annat, av nylon eller andra polyamider 0 0
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5402 46 00 00 – – Annat, av polyestrar, delvis orienterat 0 0 

5402 47 00 00 – – Annat, av polyestrar 0 0 

5402 48 00 00 – – Annat, av polypropen 0 0 

5402 49 00 00 – – Annat 0 0 

– Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per 
meter 

5402 51 00 00 – – Av nylon eller andra polyamider 0 0 

5402 52 00 00 – – Av polyestrar 0 0 

5402 59 – – Av annat syntetmaterial 

5402 59 10 00 – – – Av polypropen 0 0 

5402 59 90 00 – – – Annat 0 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5402 61 00 00 – – Av nylon eller andra polyamider 0 0 

5402 62 00 00 – – Av polyestrar 0 0 

5402 69 – – Av annat syntetmaterial 

5402 69 10 00 – – – Av polypropen 0 0 

5402 69 90 00 – – – Annat 0 0 

5403 Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandels
uppläggningar, inbegripet monofilament av regenatmaterial 
med en längdvikt av mindre än 67 decitex 

5403 10 00 00 – Högstyrkegarn av viskos 0 0 

– Annat garn, enkelt 

5403 31 00 00 – – Av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 120 
varv per meter 

0 0 

5403 32 00 00 – – Av viskos, med en snodd av mer än 120 varv per meter 0 0 

5403 33 00 00 – – Av acetat 0 0 

5403 39 00 00 – – Av annat regenatmaterial 0 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5403 41 00 00 – – Av viskos 0 0
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5403 42 00 00 – – Av acetat 0 0 

5403 49 00 00 – – Av annat regenatmaterial 0 0 

5404 Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 
decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor 
o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i före
liggande skick av högst 5 mm 

– Monofilament 

5404 11 00 00 – – Töjfibergarn 0 0 

5404 12 00 00 – – Annat, av polypropen 0 0 

5404 19 00 00 – – Annat 0 0 

5404 90 – Andra slag 

– – Av polypropen 

5404 90 11 00 – – – Prydnadsband för förpackningsändamål 0 0 

5404 90 19 00 – – – Andra 0 0 

5404 90 90 00 – – Andra 0 0 

5405 00 00 00 Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 
67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; rem
sor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i 
föreliggande skick av högst 5 mm 

0 0 

5406 00 00 00 Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsupp
läggningar 

0 0 

5407 Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader fram
ställda av material enligt nr 5404 

5407 10 00 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra 
polyamider eller av polyestrar 

5 0 

5407 20 – Vävnader framställda av remsor e.d. 

– – Av polyeten eller polypropen 

5407 20 11 00 – – – Med en bredd av mindre än 3 m 5 0 

5407 20 19 00 – – – Med en bredd av minst 3 m 1 0 

5407 20 90 00 – – Andra 5 0 

5407 30 00 00 – Vävnader enligt anm. 9 till avd. XI 5 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament 
av nylon eller andra polyamider
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5407 41 00 00 – – Oblekta eller blekta 5 0 

5407 42 00 00 – – Färgade 5 0 

5407 43 00 00 – – Av olikfärgade garner 5 0 

5407 44 00 00 – – Tryckta 5 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texture
rade polyesterfilament 

5407 51 00 00 – – Oblekta eller blekta 5 0 

5407 52 00 00 – – Färgade 5 0 

5407 53 00 00 – – Av olikfärgade garner 5 0 

5407 54 00 00 – – Tryckta 5 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyes
terfilament 

5407 61 – – Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyester
filament 

5407 61 10 00 – – – Oblekta eller blekta 5 0 

5407 61 30 00 – – – Färgade 5 0 

5407 61 50 00 – – – Av olikfärgade garner 5 0 

5407 61 90 00 – – – Tryckta 5 0 

5407 69 – – Andra 

5407 69 10 00 – – – Oblekta eller blekta 5 0 

5407 69 90 00 – – – Andra 5 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntet
filament 

5407 71 00 00 – – Oblekta eller blekta 1 0 

5407 72 00 00 – – Färgade 5 0 

5407 73 00 00 – – Av olikfärgade garner 5 0 

5407 74 00 00 – – Tryckta 5 0 

– Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent 
syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av bomull 

5407 81 00 00 – – Oblekta eller blekta 5 0
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5407 82 00 00 – – Färgade 5 0 

5407 83 00 – – Av olikfärgade garner 

5407 83 00 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av mer än 115 cm men 
mindre än 140 cm, med en vikt av mer än 250 g/m 2 

1 0 

5407 83 00 90 – – – Andra 5 0 

5407 84 00 00 – – Tryckta 5 0 

– Andra vävnader 

5407 91 00 00 – – Oblekta eller blekta 2 0 

5407 92 00 00 – – Färgade 5 0 

5407 93 00 00 – – Av olikfärgade garner 5 0 

5407 94 00 00 – – Tryckta 5 0 

5408 Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader 
framställda av material enligt nr 5405 

5408 10 00 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos 0 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent regenat
filament eller remsor e.d. av regenatmaterial 

5408 21 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5408 22 – – Färgade 

5408 22 10 00 – – – Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, 
med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning 

5 0 

5408 22 90 00 – – – Andra 5 0 

5408 23 – – Av olikfärgade garner 

5408 23 10 00 – – – Jacquardvävnader med en bredd av mer än 115 cm men 
mindre än 140 cm och med en vikt av mer än 250 g/m 2 

5 0 

5408 23 90 00 – – – Andra 5 0 

5408 24 00 00 – – Tryckta 5 0 

– Andra vävnader 

5408 31 00 00 – – Oblekta eller blekta 2 0 

5408 32 00 00 – – Färgade 0 0
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5408 33 00 00 – – Av olikfärgade garner 5 0 

5408 34 00 00 – – Tryckta 5 0 

55 KAPITEL 55 – KONSTSTAPELFIBRER 

5501 Fiberkabel av syntetfilament 

5501 10 00 00 – Av nylon eller andra polyamider 0 0 

5501 20 00 00 – Av polyestrar 0 0 

5501 30 00 00 – Av akryl eller modakryl 0 0 

5501 40 00 00 – Av polypropen 0 0 

5501 90 00 00 – Annan 0 0 

5502 00 Fiberkabel av regenatfilament 

5502 00 10 00 – Av viskos 0 0 

5502 00 40 00 – Av acetat 0 0 

5502 00 80 00 – Annan 0 0 

5503 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

– Av nylon eller andra polyamider 

5503 11 00 00 – – Av aramider 0 0 

5503 19 00 00 – – Andra 0 0 

5503 20 00 00 – Av polyestrar 0 0 

5503 30 00 00 – Av akryl eller modakryl 0 0 

5503 40 00 00 – Av polypropen 0 0 

5503 90 – Av annat syntetmaterial 

5503 90 10 00 – – Av klorfibrer 0 0 

5503 90 90 00 – – Andra 0 0 

5504 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

5504 10 00 00 – Av viskos 0 0 

5504 90 00 00 – Andra 0 0
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5505 Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) av konstfibrer 

5505 10 – Av syntetfibrer 

5505 10 10 00 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5505 10 30 00 – – Av polyestrar 4 0 

5505 10 50 00 – – Av akryl eller modakryl 4 0 

5505 10 70 00 – – Av polypropen 4 0 

5505 10 90 00 – – Andra 4 0 

5505 20 00 00 – Av regenatfibrer 4 0 

5506 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

5506 10 00 00 – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5506 20 00 00 – Av polyestrar 4 0 

5506 30 00 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5506 90 – Av annat syntetmaterial 

5506 90 10 00 – – Av klorfibrer 4 0 

5506 90 90 – – Andra 

5506 90 90 10 – – – Av polypropen 0 0 

5506 90 90 90 – – – Andra 4 0 

5507 00 00 00 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

4 0 

5508 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar 

5508 10 – Av syntetstapelfibrer 

5508 10 10 00 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5508 10 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5508 20 – Av regenatstapelfibrer 

5508 20 10 00 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 0 0 

5508 20 90 00 – – I detaljhandelsuppläggningar 0 0
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5509 Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller 
andra polyamider 

5509 11 00 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 12 00 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5509 21 00 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 22 00 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer 

5509 31 00 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 32 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 

5509 32 00 10 – – – Oblekta eller blekta 4 0 

5509 32 00 90 – – – Andra 0 0 

– Annat garn, innehållande minst 85 viktprocent syntetstapel
fibrer 

5509 41 00 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 42 00 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Annat garn, av polyesterstapelfibrer 

5509 51 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av rege
natstapelfibrer 

0 0 

5509 52 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 53 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 59 00 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn, av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5509 61 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

5509 61 00 10 – – – Oblekta eller blekta 4 0 

5509 61 00 90 – – – Andra 0 0 

5509 62 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0
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5509 69 00 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn 

5509 91 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 92 00 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 99 00 00 – – Annat 4 0 

5510 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 

5510 11 00 00 – – Enkelt garn 0 0 

5510 12 00 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 0 0 

5510 20 00 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av ull eller fina djurhår 

0 0 

5510 30 00 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av bomull 

0 0 

5510 90 00 00 – Annat garn 0 0 

5511 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsupp
läggningar 

5511 10 00 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande minst 85 viktprocent så
dana fibrer 

0 0 

5511 20 00 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent 
sådana fibrer 

0 0 

5511 30 00 00 – Av regenatstapelfibrer 0 0 

5512 Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktpro
cent sådana fibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5512 11 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5512 19 – – Andra 

5512 19 10 00 – – – Tryckta 0 0 

5512 19 90 00 – – – Andra 0 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer
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5512 21 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5512 29 – – Andra 

5512 29 10 00 – – – Tryckta 0 0 

5512 29 90 00 – – – Andra 0 0 

– Andra 

5512 91 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5512 99 – – Andra 

5512 99 10 00 – – – Tryckta 0 0 

5512 99 90 00 – – – Andra 0 0 

5513 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta 

5513 11 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 11 20 00 – – – Med en bredd av högst 165 cm 0 0 

5513 11 90 00 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 0 0 

5513 12 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5513 13 00 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 0 0 

5513 19 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Färgade 

5513 21 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 21 10 00 – – – Med en bredd av högst 135 cm 0 0 

5513 21 30 00 – – – Med en bredd av mer än 135 cm, men högst 
165 cm 

0 0 

5513 21 90 00 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 0 0 

5513 23 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 

5513 23 10 00 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5513 23 90 00 – – – Andra 0 0
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5513 29 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Av olikfärgade garner 

5513 31 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5513 39 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

– Tryckta 

5513 41 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5513 49 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

5514 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta 

5514 11 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5514 12 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5514 19 – – Andra vävnader 

5514 19 10 00 – – – Av polyesterstapelfibrer 0 0 

5514 19 90 00 – – – Andra 0 0 

– Färgade 

5514 21 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5514 22 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5514 23 00 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 0 0 

5514 29 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

5514 30 – Av olikfärgade garner 

5514 30 10 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5514 30 30 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5514 30 50 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 0 0 

5514 30 90 00 – – Andra 0 0
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– Tryckta 

5514 41 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 0 0 

5514 42 00 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

0 0 

5514 43 00 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 0 0 

5514 49 00 00 – – Andra vävnader 0 0 

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer 

– Av polyesterstapelfibrer 

5515 11 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskos
stapelfibrer 

5515 11 10 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 11 30 00 – – – Tryckta 0 0 

5515 11 90 00 – – – Andra 0 0 

5515 12 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 12 10 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 12 30 00 – – – Tryckta 0 0 

5515 12 90 00 – – – Andra 0 0 

5515 13 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 13 11 00 – – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 13 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 13 91 00 – – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 13 99 00 – – – – Andra 0 0 

5515 19 – – Andra 

5515 19 10 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 19 30 00 – – – Tryckta 0 0 

5515 19 90 00 – – – Andra 0 0
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– Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5515 21 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 21 10 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 21 30 00 – – – Tryckta 0 0 

5515 21 90 00 – – – Andra 0 0 

5515 22 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 22 11 00 – – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 22 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 22 91 00 – – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 22 99 00 – – – – Andra 0 0 

5515 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra vävnader 

5515 91 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 91 10 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 91 30 00 – – – Tryckta 0 0 

5515 91 90 00 – – – Andra 0 0 

5515 99 – – Andra 

5515 99 20 00 – – – Oblekta eller blekta 0 0 

5515 99 40 00 – – – Andra 0 0 

5515 99 80 00 – – – Andra 0 0 

5516 Vävnader av regenatstapelfibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 

5516 11 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0
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5516 12 00 00 – – Färgade 0 0 

5516 13 00 00 – – Av olikfärgade garner 0 0 

5516 14 00 00 – – Tryckta 0 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5516 21 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5516 22 00 00 – – Färgade 0 0 

5516 23 – – Av olikfärgade garner 

5516 23 10 00 – – – Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (ma
drassvarstyger) 

0 0 

5516 23 90 00 – – – Andra 0 0 

5516 24 00 00 – – Tryckta 0 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller 
fina djurhår 

5516 31 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5516 32 00 00 – – Färgade 0 0 

5516 33 00 00 – – Av olikfärgade garner 0 0 

5516 34 00 00 – – Tryckta 0 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 

5516 41 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5516 42 00 00 – – Färgade 0 0 

5516 43 00 00 – – Av olikfärgade garner 0 0 

5516 44 00 00 – – Tryckta 0 0 

– Andra 

5516 91 00 00 – – Oblekta eller blekta 0 0 

5516 92 00 00 – – Färgade 0 0 

5516 93 00 00 – – Av olikfärgade garner 0 0 

5516 94 00 00 – – Tryckta 0 0
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56 KAPITEL 56 – VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIAL
GARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VA
ROR AV SÅDANA PRODUKTER 

5601 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer 
med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor 
av textilmaterial 

5601 10 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn 
och liknande sanitetsartiklar, av vadd 

5601 10 10 00 – – Av konstfibrer 5 0 

5601 10 90 00 – – Av andra textilmaterial 3,8 0 

– Vadd; andra varor av vadd 

5601 21 – – Av bomull 

5601 21 10 00 – – – Absorberande 3,8 0 

5601 21 90 00 – – – Andra 3,8 0 

5601 22 – – Av konstfibrer 

5601 22 10 00 – – – Rullar med en diameter av högst 8 mm 3,8 0 

– – – Andra 

5601 22 91 00 – – – – Av syntetiska fibrer 4 0 

5601 22 99 00 – – – – Av regenatfibrer 4 0 

5601 29 00 00 – – Andra 2 0 

5601 30 00 00 – Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft 
och noppor av textilmaterial 

3,2 0 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

5602 10 – Nålfilt och fibermaskbondad duk 

– – Inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

– – – Nålfilt 

5602 10 11 00 – – – – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

5 0 

5602 10 19 00 – – – – Av andra textilmaterial 5 0 

– – – Fibermaskbondad duk 

5602 10 31 00 – – – – Av ull eller fina djurhår 5 0
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5602 10 35 00 – – – – Av grova djurhår 5 0 

5602 10 39 – – – – Av andra textilmaterial 5 0 

5602 10 90 00 – – Impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 5 0 

– Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

5602 21 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 2 0 

5602 29 00 – – Av annat textilmaterial 

5602 29 00 10 – – – Av grova djurhår 1 0 

5602 29 00 90 – – – Av annat textilmaterial 5 0 

5602 90 00 – Andra slag 

5602 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

5602 90 00 90 – – Andra 5 0 

5603 Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

– Av konstfilament 

5603 11 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 11 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 11 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 12 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 
70 g/m 2 

5603 12 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 12 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 13 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 
150 g/m 2 

5603 13 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 13 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 14 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 14 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 14 90 00 – – – Andra 4,3 0
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– Andra 

5603 91 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 91 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 91 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 92 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 
70 g/m 2 

5603 92 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 92 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 93 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 
150 g/m 2 

5603 93 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 93 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5603 94 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 94 10 00 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 94 90 00 – – – Andra 4,3 0 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt rem
sor o.d. enligt 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna 
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje 
av gummi eller plast 

5604 10 00 00 – Tråd och rep av gummi, textilöverdragna 4 0 

5604 90 – Andra slag 

5604 90 10 00 – – Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyami
der eller av viskos, impregnerat eller överdraget 

1 0 

5604 90 90 00 – – Andra slag 4 0 

5605 00 00 00 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller rem
sor o.d. enligt 5404 eller 5405, i förening med metall i form 
av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall 

4 0 

5606 00 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt 5404 eller 5405, 
överspunna (dock inte garn enligt 5605 och överspunnet ta
gelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn 

5606 00 10 00 – Chainettegarn 5 0 

– Annat garn
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5606 00 91 00 – – Överspunnet garn 5 0 

5606 00 99 00 – – Annat 5 0 

5607 Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregne
rade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller 
försedda med hölje av gummi eller plast 

– Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave 

5607 21 00 00 – – Skördegarn 5 0 

5607 29 – – Annat 

5607 29 10 00 – – – Med en längdvikt av mer än 100 000 decitex (10 g/m) 1 0 

5607 29 90 00 – – – Med en längdvikt av högst 100 000 decitex (10 g/m) 5 0 

– Av polyeten eller polypropen 

5607 41 00 00 – – Skördegarn 5 0 

5607 49 – – Annat 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 49 11 00 – – – – Flätat 5 0 

5607 49 19 00 – – – – Annat 2 0 

5607 49 90 00 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 1 0 

5607 50 – Av andra syntetfibrer 

– – Av nylon eller andra polyamider eller av polyester 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 50 11 00 – – – – Flätat 2 0 

5607 50 19 00 – – – – Annat 1 0 

5607 50 30 00 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 2 0 

5607 50 90 00 – – Andra 5 0 

5607 90 – Andra slag 

5607 90 20 – – Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Née) eller andra 
hårda fibrer (bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer för 
textilt ändamål enligt 5303 

5607 90 20 10 – – – Av jute eller andra bastfibrer enligt 5303 1 0
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5607 90 20 90 – – – Andra 5 0 

5607 90 90 00 – – Andra slag 5 0 

5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller 
i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap 
av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmate
rial 

– Av syntet- eller regenatmaterial 

5608 11 – – Konfektionerade fisknät 

– – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 11 11 00 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 1 0 

5608 11 19 00 – – – – Av garn 1 0 

– – – Av annat material 

5608 11 91 00 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 5 0 

5608 11 99 00 – – – – Av garn 5 0 

5608 19 – – Andra 

– – – Knuta nät 

– – – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 19 11 00 – – – – – Konfektionerade nät 1 0 

5608 19 19 00 – – – – – Annat 1 0 

5608 19 30 00 – – – – Av annat material 5 0 

5608 19 90 00 – – – Andra 5 0 

5608 90 00 00 – Andra slag 2 0 

5609 00 00 00 Varor av garn, av remsor o.d. enligt 5404 eller 5405 eller av 
surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans 

5 0 

57 KAPITEL 57 – MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING 
AV TEXTILMATERIAL 

5701 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, 
även konfektionerade 

5701 10 – Av ull eller fina djurhår 

5701 10 10 00 – – Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av 
natursilke, annat än bourettesilke 

8 0
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5701 10 90 00 – – Andra 8 0 

5701 90 – Av annat textilmaterial 

5701 90 10 00 – – Av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourette
silke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av tex
tilmaterial som innehåller metalltrådar 

5 0 

5701 90 90 00 – – Av andra textilmaterial 3,5 0 

5702 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte 
tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, 
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda 
produkter 

5702 10 00 00 – Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande hand
vävda produkter 

3 0 

5702 20 00 00 – Golvbeläggning av kokosfibrer 4 0 

– Andra slag, med lugg, inte konfektionerade 

5702 31 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 31 10 00 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 31 80 00 – – – Andra 5 0 

5702 32 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 32 10 00 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 32 90 00 – – – Andra slag 8 0 

5702 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, med lugg, konfektionerade 

5702 41 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 41 10 00 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 41 90 00 – – – Andra 8 0 

5702 42 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 42 10 00 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 42 90 00 – – – Andra 8 0 

5702 49 00 – – Av annat textilmaterial 

5702 49 00 10 – – – Av bomull 8 0 

5702 49 00 90 – – – Andra 5 0
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5702 50 – Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade 

5702 50 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 50 31 00 – – – Av polypropen 8 0 

5702 50 39 00 – – – Andra 8 0 

5702 50 90 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, utan lugg, konfektionerade 

5702 91 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5702 92 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 92 10 00 – – – Av polypropen 8 0 

5702 92 90 00 – – – Andra 8 0 

5702 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

5703 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, 
även konfektionerade 

5703 10 00 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5703 20 – Av nylon eller andra polyamider 

– – Tryckta, tuftade 

5703 20 11 00 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 20 19 00 – – – Andra 8 0 

– – Andra 

5703 20 91 00 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 20 99 00 – – – Andra 8 0 

5703 30 – Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial 

– – Av polypropen 

5703 30 11 00 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 30 19 00 – – – Andra 8 0 

– – Andra
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5703 30 81 00 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 30 89 00 – – – Andra 8 0 

5703 90 – Av annat textilmaterial 

5703 90 10 00 – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 90 90 00 – – Andra 8 0 

5704 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte 
tuftade eller flockade, även konfektionerade 

5704 10 00 00 – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 6,7 0 

5704 90 00 00 – Andra slag 6,7 0 

5705 00 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, 
även konfektionerade 

5705 00 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5705 00 30 00 – Av syntet- eller regenatmaterial 8 0 

5705 00 90 00 – Av annat textilmaterial 8 0 

58 KAPITEL 58 – SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVA
ROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖR
MAKERIARBETEN; BRODERIER 

5801 Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt 
nr 5802 eller 5806 

5801 10 00 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

5801 21 00 00 – – Oskuren väftsammet 8 0 

5801 22 00 00 – – Skuren manchester 8 0 

5801 23 00 00 – – Annan väftsammet 8 0 

5801 24 00 00 – – Oskuren varpsammet 8 0 

5801 25 00 00 – – Skuren varpsammet 8 0 

5801 26 00 00 – – Sniljvävnader 8 0 

– Av konstfibrer 

5801 31 00 00 – – Oskuren väftsammet 8 0 

5801 32 00 00 – – Skuren manchester 8 0
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5801 33 00 00 – – Annan väftsammet 8 0 

5801 34 00 00 – – Oskuren varpsammet 8 0 

5801 35 00 00 – – Skuren varpsammet 8 0 

5801 36 00 00 – – Sniljvävnader 8 0 

5801 90 – Av annat textilmaterial 

5801 90 10 00 – – Av lin 8 0 

5801 90 90 00 – – Andra 8 0 

5802 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band 
enligt 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor 
enligt 5703 

– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull 

5802 11 00 00 – – Oblekta 8 0 

5802 19 00 00 – – Andra 5 0 

5802 20 00 00 – Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat textil
material 

8 0 

5802 30 00 00 – Tuftade dukvaror av textilmaterial 2 0 

5803 00 Slingervävnader, andra än band enligt 5806 

5803 00 10 00 – Av bomull 2 0 

5803 00 30 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 7,2 0 

5803 00 90 – Andra 

5803 00 90 10 – – Av syntetiska eller konstgjorda fibrer 8 0 

5803 00 90 90 – – Andra 2 0 

5804 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längd
vara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt 
6002–6006 

5804 10 – Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar 

– – Omönstrade 

5804 10 11 00 – – – Nätknytningar 6,5 0 

5804 10 19 00 – – – Andra 6,5 0 

5804 10 90 00 – – Andra 8 0
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– Maskingjorda spetsar 

5804 21 – – Av konstfibrer 

5804 21 10 00 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 21 90 00 – – – Andra 8 0 

5804 29 – – Av annat textilmaterial 

5804 29 10 00 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 29 90 00 – – – Andra 8 0 

5804 30 00 00 – Handgjorda spetsar 8 0 

5805 00 00 00 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubus
son, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier 
(t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade 

5,6 0 

5806 Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av 
sammanklistrade parallella trådar eller fibrer 

5806 10 00 00 – Vävda band med lugg (inbegripet av frottétyp) och sniljväv
nad 

6,3 0 

5806 20 00 00 – Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfi
bergarn eller gummitrådar 

7,5 0 

– Andra vävda band 

5806 31 00 – – Av bomull 

5806 31 00 10 – – – Med äkta stadkanter 5 0 

5806 31 00 90 – – – Andra 7,5 0 

5806 32 – – Av konstfibrer 

5806 32 10 00 – – – Med äkta stadkanter 7,5 0 

5806 32 90 00 – – – Andra 7,5 0 

5806 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 7,5 0 

5806 40 00 00 – Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller 
fibrer 

6,2 0 

5807 Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som 
längdvara eller tillskurna, inte broderade 

5807 10 – Vävda
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5807 10 10 00 – – Med invävd text eller motiv 6,2 0 

5807 10 90 00 – – Andra 6,2 0 

5807 90 – Andra slag 

5807 90 10 00 – – Av filt eller bondad duk 6,3 0 

5807 90 90 00 – – Annat 8 0 

5808 Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan 
broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pomponger 
och liknande artiklar 

5808 10 00 00 – Flätor som längdvara 5 0 

5808 90 00 00 – Andra slag 5,3 0 

5809 00 00 00 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn en
ligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som inred
ningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

1 0 

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv 

5810 10 – Broderier utan synlig botten 

5810 10 10 00 – – Med ett värde överstigande 35 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 10 90 00 – – Andra 8 0 

– Andra broderier 

5810 91 – – Av bomull 

5810 91 10 00 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 91 90 00 – – – Andra 7,2 0 

5810 92 – – Av konstfibrer 

5810 92 10 00 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 92 90 00 – – – Andra 7,2 0 

5810 99 – – Av annat textilmaterial 

5810 99 10 00 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 99 90 00 – – – Andra 7,2 0
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5811 00 00 00 Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera 
lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stopp
ningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra än 
broderier enligt 5810 

8 0 

59 KAPITEL 59 – IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA 
ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR 
FÖR TEKNISKT BRUK 

5901 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bok
pärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och lik
nande styva textilvävnader av sådana slag som används till 
hattstommar 

5901 10 00 00 – Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till 
bokpärmar o.d. 

0 0 

5901 90 00 00 – Andra 0 0 

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, 
polyestrar eller viskos 

5902 10 – Av nylon eller andra polyamider 

5902 10 10 00 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 10 90 00 – – Annan 8 0 

5902 20 – Av polyestrar 

5902 20 10 00 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 20 90 00 – – Annan 

5902 90 – Andra 8 0 

5902 90 10 00 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 90 90 00 – – Annan 2 0 

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami
nerade med plast, andra än vävnader enligt 5902 

5903 10 – Med polyvinylklorid 

5903 10 10 00 – – Impregnerade 8 0 

5903 10 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 

5903 10 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

5903 10 90 90 – – – Andra 8 0
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5903 20 – Med polyuretan 

5903 20 10 00 – – Impregnerade 8 0 

5903 20 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 

5903 20 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

5903 20 90 90 – – – Andra 8 0 

5903 90 – Andra 

5903 90 10 00 – – Impregnerade 8 0 

– – Överdragna, belagda eller laminerade 

5903 90 91 00 – – – Med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av 
textilmaterialet 

8 0 

5903 90 99 00 – – – Andra 8 0 

5904 Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående 
av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i till
skurna stycken 

5904 10 00 00 – Linoleum 5,3 0 

5904 90 00 – Andra 

5904 90 00 10 – – På underlag av nålfilt 5,3 0 

5904 90 00 90 – – Andra 5,3 0 

5905 00 Textiltapeter 

5905 00 10 00 – Av garn som har lagts parallellt på ett underlag av vilket 
material som helst 

5,8 0 

– Andra 

5905 00 30 00 – – Av lin 8 0 

5905 00 50 00 – – Av jute 4 0 

5905 00 70 00 – – Av konstfibrer 8 0 

5905 00 90 00 – – Andra 6 0 

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt 
5902 

5906 10 00 00 – Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm 4,6 0
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– Andra 

5906 91 00 00 – – Trikå 6,5 0 

5906 99 – – Andra 

5906 99 10 00 – – – Gummibehandlade textilvävnader enligt anm. 4 c till detta 
kapitel 

1 0 

5906 99 90 00 – – – Andra 5 0 

5907 00 Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller 
annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av 
textilvävnad 

5907 00 10 00 – Oljeduk och andra textilvävnader med överdrag av preparat 
på basis av torkande olja 

4,9 0 

5907 00 90 00 – Andra 4,9 0 

5908 00 00 00 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, 
kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad 
glödstrumpsväv, även impregnerade 

5,6 0 

5909 00 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med 
invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material 

5909 00 10 – Av syntetfibrer 

5909 00 10 10 – – Brandslangar 1 0 

5909 00 10 90 – – Andra 6,5 0 

5909 00 90 00 – Av annat textilmaterial 1 0 

5910 00 00 00 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, 
eller förstärkta med metall eller annat material 

5 0 

5911 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, 
specificerade i anm. 7 till detta kapitel 

5911 10 00 00 – Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, be
lagda eller laminerade med gummi, läder eller annat materi
al, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande 
varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, 
inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för 
överdragning av vävspolar (vävbommar) 

5,3 0 

5911 20 00 – Siktduk, även konfektionerad 

5911 20 00 10 – – Av kapron 0,1 0 

5911 20 00 90 – – Andra 2 0
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– Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfäst
ningsanordningar, av sådana slag som används i pappers
maskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller as
bestcement) 

5911 31 – – Vägande mindre än 650 g/m 2 

– – – Av natursilke eller konstfibrer 

5911 31 11 00 – – – – Textilvävnader, även filtade, av syntetfibrer, av sådana 
slag som används i pappersmaskiner 

5,8 0 

5911 31 19 00 – – – – Andra 5,8 0 

5911 31 90 00 – – – Av annat textilmaterial 1 0 

5911 32 – – Vägande minst 650 g/m 2 

5911 32 10 00 – – – Av natursilke eller konstfibrer 5,8 0 

5911 32 90 00 – – – Av annat textilmaterial 4,4 0 

5911 40 00 00 – Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., 
inbegripet filterdukar av människohår 

2 0 

5911 90 – Andra 

5911 90 10 00 – – Av filt 5 0 

5911 90 90 – – Andra 

5911 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

5911 90 90 90 – – – Andra 5 0 

60 KAPITEL 60 – DUKVAROR AV TRIKÅ 

6001 Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå 

6001 10 00 00 – Varor med lång lugg 8 0 

– Varor med öglelugg 

6001 21 00 00 – – Av bomull 8 0 

6001 22 00 00 – – Av konstfibrer 8 0 

6001 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra 

6001 91 00 00 – – Av bomull 8 0 

6001 92 00 00 – – Av konstfibrer 8 0
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6001 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

6002 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande 
minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än 
varor enligt nr 6001 

6002 40 00 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6002 90 00 00 – Andra 6,5 0 

6003 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än 
varor enligt nr 6001 eller 6002 

6003 10 00 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6003 20 00 00 – Av bomull 8 0 

6003 30 – Av syntetfibrer 

6003 30 10 00 – – Raschelspetsar 8 0 

6003 30 90 00 – – Andra 8 0 

6003 40 00 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6003 90 00 00 – Andra 8 0 

6004 Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehål
lande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra 
än varor enligt nr 6001 

6004 10 00 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6004 90 00 00 – Andra 6,5 0 

6005 Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galons
tickmaskin), andra än varor enligt nr 6001–6004 

– Av bomull 

6005 21 00 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 22 00 00 – – Färgade 8 0 

6005 23 00 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6005 24 00 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6005 31 – – Oblekta eller blekta
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6005 31 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 31 50 00 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 31 90 00 – – – Andra 8 0 

6005 32 – – Färgade 

6005 32 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 32 50 00 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 32 90 00 – – – Andra 8 0 

6005 33 – – Av olikfärgade garner 

6005 33 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 33 50 00 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 33 90 00 – – – Andra 8 0 

6005 34 – – Tryckta 

6005 34 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 34 50 00 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 34 90 00 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6005 41 00 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 42 00 00 – – Färgade 8 0 

6005 43 00 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6005 44 00 00 – – Tryckta 8 0 

6005 90 – Av annat textilmaterial 

6005 90 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6005 90 90 00 – – Andra 8 0 

6006 Andra dukvaror av trikå 

6006 10 00 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

6006 21 00 00 – – Oblekta eller blekta 8 0
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6006 22 00 00 – – Färgade 8 0 

6006 23 00 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 24 00 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6006 31 – – Oblekta eller blekta 

6006 31 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 31 90 – – – Andra 

6006 31 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 

6006 31 90 90 – – – – Andra 8 0 

6006 32 – – Färgade 

6006 32 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 32 90 – – – Andra 

6006 32 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 

6006 32 90 90 – – – Andra 8 0 

6006 33 – – Av olikfärgade garner 

6006 33 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 33 90 00 – – – Andra 8 0 

6006 34 – – Tryckta 

6006 34 10 00 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 34 90 00 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6006 41 00 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6006 42 00 00 – – Färgade 8 0 

6006 43 00 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 44 00 00 – – Tryckta 8 0 

6006 90 00 00 – Andra 8 0
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61 KAPITEL 61 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
TRIKÅ 

6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, 
andra än sådana enligt 6103 

6101 20 – Av bomull 

6101 20 10 00 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 20 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 30 – Av konstfibrer 

6101 30 10 00 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 30 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 90 – Av annat textilmaterial 

6101 90 20 00 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 90 80 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 

6101 90 80 10 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6101 90 80 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor 
eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104 

6102 10 – Av ull eller fina djurhår 

6102 10 10 00 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 10 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 20 – Av bomull 

6102 20 10 00 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 20 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 30 – Av konstfibrer 

6102 30 10 00 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0
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6102 30 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 90 – Av annat textilmaterial 

6102 90 10 00 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 90 90 00 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6103 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra 
än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar 

6103 10 00 00 – Kostymer 12 0 

– Ensembler 

6103 22 00 00 – – Av bomull 12 0 

6103 23 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6103 31 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 32 00 00 – – Av bomull 12 0 

6103 33 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6103 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 

6103 41 00 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6103 41 00 90 – – – Andra 12 0 

6103 42 00 00 – – Av bomull 12 0 

6103 43 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 49 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6104 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter
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6104 13 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 19 00 – – Av annat textilmaterial 

6104 19 00 10 – – – Av bomull 12 0 

6104 19 00 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Ensembler 

6104 22 00 00 – – Av bomull 12 0 

6104 23 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 29 00 – – Av annat textilmaterial 

6104 29 00 10 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 29 00 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6104 31 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 32 00 00 – – Av bomull 12 0 

6104 33 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Klänningar 

6104 41 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 42 00 00 – – Av bomull 12 0 

6104 43 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 44 00 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6104 49 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6104 51 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 52 00 00 – – Av bomull 12 0 

6104 53 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 59 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:
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6104 61 00 – – Av ull eller fina djurhår 

6104 61 00 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6104 61 00 90 – – – Andra 12 0 

6104 62 00 – – Av bomull 

6104 62 00 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6104 62 00 90 – – – Andra 12 0 

6104 63 00 – – Av syntetfibrer 

6104 63 00 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6104 63 00 90 – – – Andra 12 0 

6104 69 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6105 Skjortor av trikå, för män eller pojkar 

6105 10 00 00 – Av bomull 12 0 

6105 20 – Av konstfibrer 

6105 20 10 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6105 20 90 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6105 90 – Av annat textilmaterial 

6105 90 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6105 90 90 00 – – Andra 12 0 

6106 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller 
flickor 

6106 10 00 00 – Av bomull 12 0 

6106 20 00 00 – Av konstfibrer 12 0 

6106 90 – Av annat textilmaterial 

6106 90 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6106 90 30 00 – – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6106 90 50 00 – – Av lin eller rami 12 0 

6106 90 90 00 – – Andra 12 0
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6107 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar 
och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar 

– Kalsonger 

6107 11 00 00 – – Av bomull 12 0 

6107 12 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6107 21 00 00 – – Av bomull 12 0 

6107 22 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6107 91 00 00 – – Av bomull 12 0 

6107 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6108 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, 
pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande 
artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor 

– Underklänningar och underkjolar 

6108 11 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Underbyxor och trosor 

6108 21 00 00 – – Av bomull 12 0 

6108 22 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6108 31 00 00 – – Av bomull 12 0 

6108 32 00 – – Av konstfibrer 

6108 32 00 10 – – – Nattlinnen av konstfibrer 0 0 

6108 32 00 90 – – – Andra 12 0
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6108 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 0 0 

– Andra slag 

6108 91 00 00 – – Av bomull 12 0 

6108 92 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6109 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 

6109 10 00 00 – Av bomull 12 0 

6109 90 – Av annat textilmaterial 

6109 90 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6109 90 30 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6109 90 90 00 – – Andra 12 0 

6110 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå 

– Av ull eller fina djurhår 

6110 11 – – Av ull 

6110 11 10 00 – – – Tröjor och pullovrar, innehållande minst 50 viktprocent 
ull och vägande minst 600 g per styck 

10,5 0 

– – – Andra 

6110 11 30 00 – – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 11 90 00 – – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 12 – – Av kashmirget 

6110 12 10 00 – – – För män eller pojkar 10,5 0 

6110 12 90 00 – – – För kvinnor eller flickor 10,5 0 

6110 19 – – Andra 

6110 19 10 00 – – – För män eller pojkar 10,5 0 

6110 19 90 00 – – – För kvinnor eller flickor 10,5 0 

6110 20 – Av bomull
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6110 20 10 00 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 20 91 00 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 20 99 00 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 30 – Av konstfibrer 

6110 30 10 00 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 30 91 00 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 30 99 00 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 90 – Av annat textilmaterial 

6110 90 10 00 – – Av lin eller rami 12 0 

6110 90 90 00 – – Andra 12 0 

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 

6111 20 – Av bomull 

6111 20 10 00 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 20 90 00 – – Andra slag 12 0 

6111 30 – Av syntetfibrer 

6111 30 10 00 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 30 90 00 – – Andra slag 12 0 

6111 90 – Av annat textilmaterial 

– – Av ull eller fina djurhår 

6111 90 11 00 – – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 90 19 00 – – – Andra slag 12 0 

6111 90 90 00 – – Andra 12 0 

6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av 
trikå
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– Träningsoveraller 

6112 11 00 00 – – Av bomull 0 0 

6112 12 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6112 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6112 20 00 00 – Skiddräkter 12 0 

– Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar 

6112 31 – – Av syntetfibrer 

6112 31 10 00 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 31 90 00 – – – Andra 12 0 

6112 39 – – Av annat textilmaterial 

6112 39 10 00 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 39 90 00 – – – Andra 12 0 

– Baddräkter för kvinnor eller flickor 

6112 41 – – Av syntetfibrer 

6112 41 10 00 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 41 90 00 – – – Andra 12 0 

6112 49 – – Av annat textilmaterial 

6112 49 10 00 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 49 90 00 – – – Andra 12 0 

6113 00 Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907 

6113 00 10 00 – Av trikå enligt nr 5906 8 0 

6113 00 90 00 – Andra 12 0 

6114 Andra kläder av trikå 

6114 20 00 00 – Av bomull 12 0 

6114 30 00 00 – Av konstfibrer 12 0 

6114 90 00 00 – Av annat textilmaterial 12 0
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6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strum
por o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) 
samt skodon utan påsatt sula, av trikå 

6115 10 – Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcks
strumpor) 

6115 10 10 00 – – Åderbråcksstrumpor av syntetfibrer 8 0 

6115 10 90 00 – – Andra slag 12 0 

– Andra strumpbyxor och trikåer 

6115 21 00 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt 
av mindre än 67 decitex 

12 0 

6115 22 00 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt 
av minst 67 decitex 

12 0 

6115 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6115 30 – Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn 
hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 
decitex 

– – Av syntetfibrer 

6115 30 11 00 – – – Knästrumpor 12 0 

6115 30 19 00 – – – Andra 12 0 

6115 30 90 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6115 94 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6115 95 00 00 – – Av bomull 12 0 

6115 96 – – Av syntetfibrer 

6115 96 10 00 – – – Knästrumpor 12 0 

– – – Andra slag 

6115 96 91 00 – – – – Damstrumpor 12 0 

6115 96 99 00 – – – – Andra 12 0 

6115 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6116 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå 

6116 10 – Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gum
mi
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6116 10 20 00 – – Handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med 
gummi 

5 0 

6116 10 80 00 – – Andra slag 8 0 

– Andra slag 

6116 91 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 8,9 0 

6116 92 00 00 – – Av bomull 8,9 0 

6116 93 00 00 – – Av syntetfibrer 8,9 0 

6116 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 8,9 0 

6117 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till 
kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå 

6117 10 00 00 – Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 12 0 

6117 80 – Andra tillbehör 

6117 80 10 00 – – Av trikå, gummi elastisk eller gummibehandlad 8 0 

6117 80 80 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6117 80 80 10 – – – Slipsar, flugor, scarfar 

6117 80 80 90 – – – Andra 8 0 

6117 90 00 00 – Delar 12 0 

62 KAPITEL 62 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ 

6201 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än 
sådana enligt nr 6203 

– Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor 
o.d. 

6201 11 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 12 – – Av bomull 

6201 12 10 00 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6201 12 90 00 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6201 13 – – Av konstfibrer 

6201 13 10 00 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0
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6201 13 90 00 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6201 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6201 91 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 92 00 00 – – Av bomull 12 0 

6201 93 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6201 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6202 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller 
flickor, andra än sådana enligt nr 6204 

– Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar 
o.d. 

6202 11 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 12 – – Av bomull 

6202 12 10 00 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 12 90 00 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 13 – – Av konstfibrer 

6202 13 10 00 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 13 90 00 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6202 91 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 92 00 00 – – Av bomull 12 0 

6202 93 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6202 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6203 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra 
än badbyxor), för män eller pojkar 

– Kostymer 

6203 11 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0
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6203 12 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6203 19 – – Av annat textilmaterial 

6203 19 10 00 – – – Av bomull 12 0 

6203 19 30 00 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6203 19 90 00 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6203 22 – – Av bomull 

6203 22 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 22 80 00 – – – Andra 12 0 

6203 23 – – Av syntetfibrer 

6203 23 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 23 80 00 – – – Andra 12 0 

6203 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6203 29 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 29 18 00 – – – – Andra 12 0 

6203 29 30 00 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 29 90 00 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6203 31 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 32 – – Av bomull 

6203 32 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 32 90 00 – – – Andra 12 0 

6203 33 – – Av syntetfibrer 

6203 33 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 33 90 00 – – – Andra 12 0 

6203 39 – – Av annat textilmaterial
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– – – Av regenatfibrer 

6203 39 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 39 19 00 – – – – Andra 12 0 

6203 39 90 00 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6203 41 – – Av ull eller fina djurhår 

6203 41 10 00 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6203 41 30 00 – – – Byxor med bröstlapp 12 0 

6203 41 90 00 – – – Andra 12 0 

6203 42 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 42 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6203 42 31 00 – – – – – Av denim 12 0 

6203 42 33 00 – – – – – Av manchestersammet 12 0 

6203 42 35 00 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 42 51 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 42 59 00 – – – – Andra 12 0 

6203 42 90 00 – – – Andra 12 0 

6203 43 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 43 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 19 00 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 43 31 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 39 00 – – – – Andra 12 0
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6203 43 90 00 – – – Andra 12 0 

6203 49 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 49 11 00 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 19 00 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6203 49 31 00 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 39 00 – – – – – Andra 12 0 

6203 49 50 00 – – – – Andra 12 0 

6203 49 90 00 – – – Andra 12 0 

6204 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter 

6204 11 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 12 00 00 – – Av bomull 12 0 

6204 13 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 19 – – Av annat textilmaterial 

6204 19 10 00 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 19 90 00 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6204 21 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 22 – – Av bomull 

6204 22 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 22 80 00 – – – Andra 12 0 

6204 23 – – Av syntetfibrer 

6204 23 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0
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6204 23 80 00 – – – Andra 12 0 

6204 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 29 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 29 18 00 – – – – Andra 12 0 

6204 29 90 00 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6204 31 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 32 – – Av bomull 

6204 32 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 32 90 00 – – – Andra 12 0 

6204 33 – – Av syntetfibrer 

6204 33 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 33 90 00 – – – Andra 12 0 

6204 39 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 39 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 39 19 00 – – – – Andra 12 0 

6204 39 90 00 – – – Andra 12 0 

– Klänningar 

6204 41 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 42 00 00 – – Av bomull 12 0 

6204 43 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 44 00 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 49 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6204 51 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0
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6204 52 00 00 – – Av bomull 12 0 

6204 53 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 59 – – Av annat textilmaterial 

6204 59 10 00 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 59 90 00 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp: 

6204 61 – – Av ull eller fina djurhår 

6204 61 10 00 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6204 61 85 00 – – – Andra 12 0 

6204 62 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 62 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6204 62 31 00 – – – – – Av denim 12 0 

6204 62 33 00 – – – – – Av manchestersammet 12 0 

6204 62 39 00 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6204 62 51 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 62 59 00 – – – – Andra 12 0 

6204 62 90 00 – – – Andra 12 0 

6204 63 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 63 11 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 18 00 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6204 63 31 00 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 39 00 – – – – Andra 12 0
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6204 63 90 00 – – – Andra 12 0 

6204 69 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 69 11 00 – – – – – Arbets- och skyddskläder 10 0 

6204 69 18 00 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6204 69 31 00 – – – – – Arbets- och skyddskläder 10 0 

6204 69 39 00 – – – – – Andra 12 0 

6204 69 50 00 – – – – Andra 12 0 

6204 69 90 00 – – – Andra 12 0 

6205 Skjortor för män eller pojkar 

6205 20 00 00 – Av bomull 12 0 

6205 30 00 00 – Av konstfibrer 12 0 

6205 90 – Av annat textilmaterial 

6205 90 10 00 – – Av lin eller rami 12 0 

6205 90 80 00 – – Annat 12 0 

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor 

6206 10 00 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6206 20 00 00 – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6206 30 00 00 – Av bomull 12 0 

6206 40 00 00 – Av konstfibrer 12 0 

6206 90 – Av annat textilmaterial 

6206 90 10 00 – – Av lin eller rami 12 0 

6206 90 90 00 – – Annat 12 0 

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, mor
gonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar
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– Kalsonger 

6207 11 00 00 – – Av bomull 12 0 

6207 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6207 21 00 00 – – Av bomull 12 0 

6207 22 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6207 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6207 91 00 00 – – Av bomull 12 0 

6207 99 – – Av annat textilmaterial 

6207 99 10 00 – – – Av konstfibrer 12 0 

6207 99 90 00 – – – Andra 12 0 

6208 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyx
or, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgon
rockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor 

– Underklänningar och underkjolar 

6208 11 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6208 21 00 00 – – Av bomull 12 0 

6208 22 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 29 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6208 91 00 00 – – Av bomull 12 0 

6208 92 00 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder 

6209 20 00 00 – Av bomull 10,5 0
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6209 30 00 00 – Av syntetfibrer 10,5 0 

6209 90 – Av annat textilmaterial 

6209 90 10 00 – – Av ull eller fina djurhår 10 0 

6209 90 90 00 – – Andra 10,5 0 

6210 Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 
5907 

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603 

6210 10 10 00 – – Av textilvaror enligt nr 5602 10 0 

6210 10 90 00 – – Av textilvaror enligt nr 5603 12 0 

6210 20 00 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6201 11–6201 19 

12 0 

6210 30 00 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6202 11–6202 19 

12 0 

6210 40 00 00 – Andra kläder, för män eller pojkar 12 0 

6210 50 00 00 – Andra kläder, för kvinnor eller flickor 12 0 

6211 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra 
kläder 

– Baddräkter och badbyxor 

6211 11 00 00 – – För män eller pojkar 12 0 

6211 12 00 00 – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6211 20 00 00 – Skiddräkter 12 0 

– Andra kläder, för män eller pojkar 

6211 32 – – Av bomull 

6211 32 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 32 31 00 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 32 41 00 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 32 42 00 – – – – – Nederdelar 12 0
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6211 32 90 00 – – – Andra 12 0 

6211 33 – – Av konstfibrer 

6211 33 10 00 – – – Arbets- och skyddskläder 

– – – Fodrade träningsoveraller 12 0 

6211 33 31 00 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 33 41 00 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 33 42 00 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 33 90 00 – – – Andra 12 0 

6211 39 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor 

6211 41 00 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6211 42 – – Av bomull 

6211 42 10 00 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 42 31 00 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 42 41 00 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 42 42 00 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 42 90 00 – – – Andra 12 0 

6211 43 – – Av konstfibrer 

6211 43 10 00 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 43 31 00 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra
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6211 43 41 00 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 43 42 00 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 43 90 00 – – – Andra 12 0 

6211 49 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6212 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strum
peband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även 
av trikå 

6212 10 – Bysthållare 

6212 10 10 00 – – Ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthål
lare och en trosa 

6,5 0 

6212 10 90 00 – – Andra 6,5 0 

6212 20 00 00 – Gördlar och byxgördlar 6,5 0 

6212 30 00 00 – Korseletter 6,5 0 

6212 90 00 00 – Andra slag 6,5 0 

6213 Näsdukar 

6213 20 00 00 – Av bomull 10 0 

6213 90 00 00 – Av annat textilmaterial 10 0 

6214 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 

6214 10 00 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 8 0 

6214 20 00 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6214 30 00 00 – Av syntetfibrer 8 0 

6214 40 00 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6214 90 00 00 – Av annat textilmaterial 8 0 

6215 Slipsar och liknande artiklar 

6215 10 00 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 6,3 0 

6215 20 00 00 – Av konstfibrer 6,3 0 

6215 90 00 00 – Av annat textilmaterial 6,3 0 

6216 00 00 00 Handskar, halvhandskar och vantar 7,6 0
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6217 Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder 
eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 

6217 10 00 00 – Tillbehör 6,3 0 

6217 90 00 00 – Delar 12 0 

63 KAPITEL 63 – ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; 
HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA 
BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP 

I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR 

6301 Res- och sängfiltar 

6301 10 00 00 – Med elektrisk uppvärmning 6,9 0 

6301 20 – Andra, av ull eller fina djurhår 

6301 20 10 00 – – Av trikå 12 0 

6301 20 90 00 – – Andra 12 0 

6301 30 – Andra, av bomull 

6301 30 10 00 – – Av trikå 12 0 

6301 30 90 00 – – Andra 7,5 0 

6301 40 – Andra, av syntetfibrer 

6301 40 10 00 – – Av trikå 12 0 

6301 40 90 00 – – Andra 12 0 

6301 90 – Andra, av annat textilmaterial 

6301 90 10 00 – – Av trikå 12 0 

6301 90 90 00 – – Andra 12 0 

6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och 
liknande artiklar 

6302 10 00 00 – Sänglinne av trikå 12 0 

– Annat sänglinne, tryckt 

6302 21 00 00 – – Av bomull 12 0 

6302 22 – – Av konstfibrer 

6302 22 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0
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6302 22 90 00 – – – Andra 12 0 

6302 29 – – Av annat textilmaterial 

6302 29 10 00 – – – Av lin eller rami 12 0 

6302 29 90 00 – – – Av annat textilmaterial 10 0 

– Annat sänglinne 

6302 31 00 00 – – Av bomull 12 0 

6302 32 – – Av konstfibrer 

6302 32 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 32 90 00 – – – Andra 10 0 

6302 39 – – Av annat textilmaterial 

6302 39 20 – – – Av lin eller rami 

6302 39 20 10 – – – – Av lin 10 0 

6302 39 20 90 – – – – Av rami 12 0 

6302 39 90 00 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

6302 40 00 00 – Bordslinne av trikå 12 0 

– Annat bordslinne 

6302 51 00 00 – – Av bomull 12 0 

6302 53 – – Av konstfibrer 

6302 53 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 53 90 00 – – – Andra 12 0 

6302 59 – – Av annat textilmaterial 

6302 59 10 00 – – – Av lin 12 0 

6302 59 90 00 – – – Andra 12 0 

6302 60 00 00 – Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar, av 
bomullsfrotté 

12 0 

– Andra slag 

6302 91 00 00 – – Av bomull 12 0
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6302 93 – – Av konstfibrer 

6302 93 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 93 90 00 – – – Andra 12 0 

6302 99 – – Av annat textilmaterial 

6302 99 10 00 – – – Av lin 12 0 

6302 99 90 00 – – – Andra 12 0 

6303 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och säng
kappor 

– Av trikå 

6303 12 00 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6303 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6303 91 00 00 – – Av bomull 12 0 

6303 92 – – Av syntetfibrer 

6303 92 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 92 90 00 – – – Andra 12 0 

6303 99 – – Av annat textilmaterial 

6303 99 10 00 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 99 90 00 – – – Andra 12 0 

6304 Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404 

– Sängöverkast 

6304 11 00 00 – – Av trikå 12 0 

6304 19 – – Andra 

6304 19 10 00 – – – Av bomull 12 0 

6304 19 30 00 – – – Av lin eller rami 12 0 

6304 19 90 00 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag
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6304 91 00 00 – – Av trikå 12 0 

6304 92 00 00 – – Andra, av bomull 12 0 

6304 93 00 00 – – Andra, av syntetfibrer 12 0 

6304 99 00 00 – – Andra, av annat textilmaterial 12 0 

6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning 
av varor 

6305 10 – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

6305 10 10 00 – – Begagnade 2 0 

6305 10 90 00 – – Andra 4 0 

6305 20 00 00 – Av bomull 5 0 

– Av konstfibrer 

6305 32 – – Mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring 

– – – Av polyeten- eller polypropenremsor e.d. 

6305 32 11 00 – – – – Av trikå 12 0 

– – – – Andra 

6305 32 81 00 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 89 00 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av mer än 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 90 00 – – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 33 – – Andra, av polyeten eller polypropenremsor e.d. 

6305 33 10 00 – – – Av trikå 4 0 

– – – Andra 

6305 33 91 00 – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 4 0 

6305 33 99 00 – – – – Av textilmaterial med en vikt av mer än 120 g/m 2 4 0 

6305 39 00 00 – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 90 00 00 – Av annat textilmaterial 2 0 

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor 
eller fordon; campingartiklar 

– Presenningar och markiser
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6306 12 00 00 – – Av syntetfibrer 5 0 

6306 19 00 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Tält 

6306 22 00 00 – – Av syntetfibrer 10 0 

6306 29 00 – – Av annat textilmaterial 

6306 29 00 10 – – – Av bomull 12 0 

6306 29 00 90 – – – Av annat textilmaterial 5 0 

6306 30 00 00 – Segel 12 0 

6306 40 00 00 – Luftmadrasser 12 0 

– Andra slag 

6306 91 00 00 – – Av bomull 2 0 

6306 99 00 00 – – Av annat textilmaterial 10 0 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmöns
ter 

6307 10 – Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar 

6307 10 10 00 – – Av trikå 12 0 

6307 10 30 00 – – Av bondad duk 6,9 0 

6307 10 90 00 – – Andra 7,7 0 

6307 20 00 00 – Flytvästar och livbälten 6,3 0 

6307 90 – Andra slag 

6307 90 10 00 – – Av trikå 12 0 

– – Av annat textilmaterial 

6307 90 91 00 – – – Av filt 6,3 0 

6307 90 99 00 – – – Av annat textilmaterial 6,3 0 

II. HANDARBETSSATSER 

6308 00 00 00 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan 
tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, bro
derade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av tex
tilmaterial, i detaljhandelsförpackningar 

12 0
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III. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE AR
TIKLAR; LUMP 

6309 00 00 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 

6309 00 00 10 – Skodon 5,3 5 

6309 00 00 20 – Kläder, och delar och tillbehör till kläder 5,3 5 

6309 00 00 90 – Andra 5,3 5 

6310 Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av textilvaror (även 
av surrningsgarn och tågvirke) 

6310 10 – Sorterad 

6310 10 10 00 – – Av ull eller djurhår (fina eller grova) 0 0 

6310 10 30 00 – – Av lin eller bomull 0 0 

6310 10 90 00 – – Av annat textilmaterial 0 0 

6310 90 00 00 – Andra slag 0 0 

XII AVDELNING XII – SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLY
ER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PIS
KOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; 
BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNI
SKOHÅR 

64 KAPITEL 64 – SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL 
SÅDANA ARTIKLAR 

6401 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi 
eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid 
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, 
skruvning, pluggning eller liknande förfarande 

6401 10 – Skodon med tåhätteförstärkning av metall 

6401 10 10 00 – – Med överdelar av gummi 10 0 

6401 10 90 00 – – Med överdelar av plast 10 0 

– Andra skodon 

6401 92 – – Med skaft som täcker ankeln men inte knät 

6401 92 10 00 – – – Med överdel av gummi 10 0 

6401 92 90 00 – – – Med överdel av plast 10 0 

6401 99 00 00 – – Andra 10 0
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6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller 
plast 

– Skodon för sport eller idrott 

6402 12 – – Skidskor och snowboardskor 

6402 12 10 00 – – – Skidskor 10 0 

6402 12 90 00 – – – Snowboardskor 10 0 

6402 19 00 00 – – Andra slag 10 0 

6402 20 00 00 – Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom 
pluggning 

10 0 

– Andra skodon 

6402 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6402 91 10 00 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 10 0 

6402 91 90 00 – – – Andra 10 0 

6402 99 – – Andra 

6402 99 05 00 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 10 0 

– – – Andra 

6402 99 10 00 – – – – Med överdel av gummi 10 0 

– – – – Med överdel av plast 

– – – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6402 99 31 00 – – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 10 0 

6402 99 39 00 – – – – – – Andra 10 0 

6402 99 50 00 – – – – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

– – – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6402 99 91 00 – – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6402 99 93 00 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

10 0
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– – – – – – – Andra 

6402 99 96 00 – – – – – – – – För herrar 10 0 

6402 99 98 00 – – – – – – – – För damer 10 0 

6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av läder 

– Skodon för sport eller idrott 

6403 12 00 00 – – Skidskor och snowboardskor 10 0 

6403 19 00 00 – – Andra slag 10 0 

6403 20 00 00 – Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av 
läderband runt vristen och stortån 

10 0 

6403 40 00 00 – Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall 10 0 

– Andra skodon, med yttersulor av läder 

6403 51 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 51 05 00 – – – Med botten av trä, utan innersula 10 0 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 51 11 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 15 00 – – – – – – För herrar 10 0 

6403 51 19 00 – – – – – – För damer 10 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 51 91 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 95 00 – – – – – – För herrar 10 0 

6403 51 99 00 – – – – – – För damer 10 0 

6403 59 – – Andra
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6403 59 05 00 – – – Med botten av trä, utan innersula 10 0 

– – – Andra 

– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6403 59 11 00 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 10 0 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått 

6403 59 31 00 – – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6403 59 35 00 – – – – – – – För herrar 10 0 

6403 59 39 00 – – – – – – – För damer 10 0 

6403 59 50 00 – – – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 59 91 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 59 95 00 – – – – – – För herrar 10 0 

6403 59 99 00 – – – – – – För damer 10 0 

– Andra skodon 

6403 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 91 05 00 – – – Med botten av trä, utan innersula 10 0 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 91 11 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 91 13 00 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

10 0 

– – – – – – Andra
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6403 91 16 00 – – – – – – – För herrar 10 0 

6403 91 18 00 – – – – – – – För damer 10 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 91 91 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 91 93 00 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

10 0 

– – – – – – Andra 

6403 91 96 00 – – – – – – – För herrar 10 0 

6403 91 98 00 – – – – – – – För damer 10 0 

6403 99 – – Andra 

6403 99 05 00 – – – Med botten av trä, utan innersula 10 0 

– – – Andra 

– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6403 99 11 00 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 10 0 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått 

6403 99 31 00 – – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6403 99 33 00 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

10 0 

– – – – – – – Andra 

6403 99 36 00 – – – – – – – – För herrar 10 0 

6403 99 38 00 – – – – – – – – För damer 10 0 

6403 99 50 00 – – – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 99 91 00 – – – – – Under 24 cm 10 0 

– – – – – 24 cm eller mer

SV L 161/606 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6403 99 93 00 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

10 0 

– – – – – – Andra 

6403 99 96 00 – – – – – – – För herrar 10 0 

6403 99 98 00 – – – – – – – För damer 10 0 

6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av textilmaterial 

– Skodon med yttersulor av gummi eller plast 

6404 11 00 00 – – Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, 
gymnastikskor, träningsskor o.d. 

10 0 

6404 19 – – Andra 

6404 19 10 00 – – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

6404 19 90 00 – – – Andra 10 0 

6404 20 – Skodon med yttersulor av läder eller konstläder 

6404 20 10 00 – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

6404 20 90 00 – – Andra 10 0 

6405 Andra skodon 

6405 10 00 00 – Med överdelar av läder eller konstläder 10 0 

6405 20 – Med överdelar av textilmaterial 

6405 20 10 00 – – Med yttersulor av trä eller kork 10 0 

– – Med yttersulor av andra material 

6405 20 91 00 – – – Tofflor och andra inneskor 10 0 

6405 20 99 00 – – – Andra 10 0 

6405 90 – Andra slag 

6405 90 10 00 – – Med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 10 0 

6405 90 90 00 – – Med yttersulor av annat material 10 0
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6406 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med 
andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; 
damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana 
artiklar 

6406 10 – Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader 

– – Av läder 

6406 10 11 00 – – – Överdelar 10 0 

6406 10 19 00 – – – Delar till överdelar 10 0 

6406 10 90 00 – – Av andra material 10 0 

6406 20 – Yttersulor och klackar av gummi eller plast 

6406 20 10 00 – – Av gummi 10 0 

6406 20 90 00 – – Av plast 10 0 

– Andra slag 

6406 91 00 00 – – Av trä 10 0 

6406 99 – – Av annat material 

6406 99 10 00 – – – Damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till 
sådana artiklar 

10 0 

6406 99 30 00 – – – Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra de
lar av sulan, yttersulor undantagna 

10 0 

6406 99 50 00 – – – Lösa inläggssulor och andra lösa tillbehör 10 0 

6406 99 60 00 – – – Yttersulor av läder eller konstläder 10 0 

6406 99 80 00 – – – Andra 10 0 

65 KAPITEL 65 – HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HU
VUDBONADER 

6501 00 00 00 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med 
brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna 
hattämnen) av filt 

10 3 

6502 00 00 00 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av 
alla slags material, varken formpressade eller försedda med 
brätte, foder eller garnering 

10 3 

[6503] 

6504 00 00 00 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av 
band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och 
ogarnerade 

10 3
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6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av 
spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band 
eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla 
slags material, även fodrade och garnerade 

6505 10 00 00 – Hårnät 10 3 

6505 90 – Andra slag 

6505 90 05 00 – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 

10 3 

– – Andra slag 

6505 90 10 00 – – – Baskermössor, mössor, kalotter, fezer o.d. 10 3 

6505 90 30 00 – – – Skärmmössor 10 3 

6505 90 80 00 – – – Andra 10 3 

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade 

6506 10 – Skyddshjälmar 

6506 10 10 00 – – Av plast 10 3 

6506 10 80 00 – – Av annat material 10 3 

– Andra slag 

6506 91 00 00 – – Av gummi eller plast 10 3 

6506 99 – – Av annat material 

6506 99 10 00 – – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt 
nr 6501 

10 3 

6506 99 90 00 – – – Andra slag 10 3 

6507 00 00 00 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställ
ningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 

10 3 

66 KAPITEL 66 – PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄP
PAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårds
parasoller och liknande parasoller) 

6601 10 00 00 – Trädgårdsparasoller och liknande parasoller 10 3 

– Andra slag 

6601 91 00 00 – – Med hopskjutbart skaft 10 3
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6601 99 – – Andra 

– – – Av textilvävnader 

6601 99 11 00 – – – – Av konstfibrer 10 3 

6601 99 19 00 – – – – Av annat textilmaterial 10 3 

6601 99 90 00 – – – Andra 10 3 

6602 00 00 00 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. 10 3 

6603 Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 
6602 

6603 20 00 00 – Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar 10 3 

6603 90 – Andra 

6603 90 10 00 – – Handtag och knoppar 10 3 

6603 90 90 00 – – Andra 10 3 

67 KAPITEL 67 – BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT 
VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONST
GJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR 

6701 00 00 00 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produk
ter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och 
skaft) 

10 0 

6702 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana 
varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller 
frukter 

6702 10 00 00 – Av plast 10 0 

6702 90 00 00 – Av annat material 10 0 

6703 00 00 00 Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbe
tat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för 
användning vid tillverkning av peruker o.d. 

10 0 

6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor 
o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av 
människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Av syntetiskt textilmaterial 

6704 11 00 00 – – Hela peruker 10 0 

6704 19 00 00 – – Andra 10 0 

6704 20 00 00 – Av människohår 10 0
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6704 90 00 00 – Av annat material 10 0 

XIII AVDELNING XIII – VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, AS
BEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA 
PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR 

68 KAPITEL 68 – VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, 
GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL 

6801 00 00 00 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skif
fer) 

10 3 

6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt 
varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaik
bitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på under
lag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten 
(inbegripet skiffer) 

6802 10 00 00 – Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfär
gade korn, skärvor och pulver 

5 0 

– Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan 
sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta 

6802 21 00 00 – – Marmor, travertin och alabaster 5 0 

6802 23 00 00 – – Granit 5 0 

6802 29 00 00 – – Annan sten 5 0 

– Andra slag 

6802 91 – – Marmor, travertin och alabaster 

6802 91 10 00 – – – Polerad alabaster, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, 
men utan bildhuggararbete 

5 0 

6802 91 90 00 – – – Andra 5 0 

6802 92 – – Annan kalksten 

6802 92 10 00 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete 

5 0 

6802 92 90 00 – – – Andra 5 0 

6802 93 – – Granit 

6802 93 10 00 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

5 0 

6802 93 90 00 – – – Andra 5 0 

6802 99 – – Annan sten
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6802 99 10 00 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

5 0 

6802 99 90 00 – – – Andra 5 0 

6803 00 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer 

6803 00 10 00 – Tak- och väggskiffer 5 0 

6803 00 90 00 – Andra 5 0 

6804 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för mal
ning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, 
handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana 
varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konst
gjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar 
av andra material 

6804 10 00 00 – Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. 10 3 

– Andra artiklar, utom handverktyg 

6804 21 00 00 – – Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant 5 0 

6804 22 – – Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt ma
terial 

– – – Av konstgjorda slipmedel med bindemedel 

– – – – Av konstharts 

6804 22 12 00 – – – – – Inte förstärkt 10 3 

6804 22 18 00 – – – – – Förstärkt 10 3 

6804 22 30 00 – – – – Av keramiskt material eller av silikater 10 3 

6804 22 50 00 – – – – Av annat material 10 3 

6804 22 90 00 – – – Andra 10 3 

6804 23 00 00 – – Av naturlig sten 5 0 

6804 30 00 00 – Handverktyg för skärpning eller polering 5 0 

6805 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller 
korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat 
material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat 

6805 10 00 – På underlag av enbart textilvävnad 

6805 10 00 10 – – För torrslipning 10 3 

6805 10 00 90 – – Andra 15 3
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6805 20 00 – På underlag av enbart papper eller papp 

6805 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6805 20 00 90 – – Andra 10 3 

6805 30 – På underlag av annat material 

6805 30 10 00 – – På underlag av textilvävnad kombinerad med papper eller 
papp 

6 0 

6805 30 20 00 – – På underlag av vulkanfiber 6 0 

6805 30 80 – – På annat underlag 

6805 30 80 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6805 30 80 90 – – – Andra 6 0 

6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermiku
lit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade 
mineraliska material; blandningar och varor av värmeisoleran
de, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, 
andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller 
kap. 69 

6806 10 00 00 – Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med 
varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar 

5 0 

6806 20 – Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och 
liknande expanderade mineraliska material (även blandade 
med varandra) 

6806 20 10 00 – – Expanderade leror 10 3 

6806 20 90 00 – – Andra 10 3 

6806 90 00 00 – Andra slag 8 0 

6807 Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen 
eller stenkolstjärbeck) 

6807 10 – I rullar 

6807 10 10 – – Tak- och väggbeklädnad 

6807 10 10 10 – – – På underlag av papp 10 3 

– – – På underlag av asbest, glasfiber eller polymerfibrer: 

6807 10 10 21 – – – – Täckta på båda sidor med bitumen-polymerblandning 10 3 

6807 10 10 29 – – – – Andra 10 3 

6807 10 10 90 – – – Andra 10 3
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6807 10 90 00 – – Andra 10 3 

6807 90 00 – Andra slag 

6807 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6807 90 00 90 – – Andra 10 3 

6808 00 00 00 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska 
fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, 
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bin
demedel 

5 0 

6809 Varor av gips eller av blandningar på basis av gips 

– Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade 

6809 11 00 00 – – Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp 10 3 

6809 19 00 00 – – Andra 5 0 

6809 90 00 00 – Andra slag 5 0 

6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade 

– Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murs
tenar och liknande varor 

6810 11 – – Block och murstenar för byggnader 

6810 11 10 00 – – – Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad 
slagg o.d.) 

5 0 

6810 11 90 00 – – – Andra slag 5 0 

6810 19 – – Andra 

6810 19 10 00 – – – Takplattor 5 0 

– – – Andra plattor 

6810 19 31 00 – – – – Av betong 5 0 

6810 19 39 00 – – – – Andra 5 0 

6810 19 90 00 – – – Andra 5 0 

– Andra varor 

6810 91 – – Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller 
anläggningsarbeten 

6810 91 10 00 – – – Golvelement 5 0
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6810 91 90 00 – – – Andra 5 0 

6810 99 00 00 – – Andra 5 0 

6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d. 

6811 40 00 – Innehållande asbest 

6811 40 00 10 – – Korrugerade plattor; rör eller rördelar 10 3 

6811 40 00 90 – – Andra 5 0 

– Inte innehållande asbest 

6811 81 00 00 – – Korrugerade plattor 10 3 

6811 82 – – Andra plattor, skivor och liknande varor 

6811 82 10 00 – – – Plattor för tak- eller väggbeklädnad, med en största stor
lek av 40 × 60 cm 

5 0 

6811 82 90 00 – – – Andra 5 0 

6811 83 00 00 – – Rör och rördelar 10 3 

6811 89 00 00 – – Andra slag 5 0 

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana 
blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvud
bonader, skodon och packningar), även med förstärkning, an
dra än varor enligt nr 6811 och 6813 

6812 80 – Av krokidolit 

6812 80 10 00 – – Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat 

5 0 

6812 80 90 – – Andra slag 

6812 80 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6812 80 90 30 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

6812 80 90 90 – – – Andra 5 0 

– Andra 

6812 91 00 00 – – Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvud
bonader 

5 0 

6812 92 00 00 – – Papper, papp och filt 5 0 

6812 93 00 – – Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar
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6812 93 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6812 93 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

6812 93 00 90 – – – Andra 5 0 

6812 99 – – Andra slag 

6812 99 10 00 – – – Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest 
eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat 

5 0 

6812 99 90 – – – Andra 

6812 99 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6812 99 90 30 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

6812 99 90 90 – – – – Andra 5 0 

6813 Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, 
rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omon
terade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra 
mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textil
material eller annat material 

0 0 

6813 20 00 – Innehållande asbest 

6813 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 

6813 20 00 30 – – För användning i civila flygplan 0 0 

6813 20 00 90 – – Andra 5 0 

– Inte innehållande asbest 

6813 81 00 – – Bromsbelägg och bromsklossar 

6813 81 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6813 81 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

6813 81 00 90 – – – Andra 5 0 

6813 89 00 – – Andra slag 

6813 89 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

6813 89 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

6813 89 00 90 – – – Andra 5 0
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6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglome
rerad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av pap
per, papp eller annat material 

6814 10 00 00 – Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstrue
rad glimmer, även på underlag 

5 0 

6814 90 00 00 – Andra slag 5 0 

6815 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kol
fibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

6815 10 – Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol 

6815 10 10 00 – – Kolfibrer och varor av kolfibrer 5 0 

6815 10 90 00 – – Andra 5 0 

6815 20 00 00 – Varor av torv 5 0 

– Andra varor 

6815 91 00 00 – – Innehållande magnesit, dolomit eller kromit 5 0 

6815 99 – – Andra 

6815 99 10 00 – – – Av eldfast material, kemiskt bundet 5 0 

6815 99 90 00 – – – Andra 5 0 

69 KAPITEL 69 – KERAMISKA PRODUKTER 

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER 
AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER 
SAMT ELDFASTA PRODUKTER 

6901 00 00 00 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kisel
dioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

10 3 

6902 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta kera
miska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldiox
idhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jord
arter 

6902 10 00 00 – Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 vikt
procent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, 
CaO respektive Cr 2 O 3 

5 0 

6902 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ), av kiseldioxid (SiO 2 ) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkter 

6902 20 10 00 – – Innehållande minst 93 viktprocent kiseldioxid (SiO 2 ) 5 0 

– – Andra
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6902 20 91 00 – – – Innehållande mer än 7 men mindre än 45 viktprocent 
aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) 

2 0 

6902 20 99 00 – – – Andra 5 0 

6902 90 00 00 – Andra slag 5 0 

6903 Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, 
munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), 
andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

6903 10 00 00 – Innehållande mer än 50 viktprocent grafit eller annat slag av 
kol eller någon blandning av dessa produkter 

10 3 

6903 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) i eller av någon blandning eller förening av alumi
niumoxid och kiseldioxid (SiO 2 ) 

6903 20 10 00 – – Innehållande mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

10 3 

6903 20 90 00 – – Innehållande 45 viktprocent eller mer av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

10 3 

6903 90 – Andra slag 

6903 90 10 00 – – Innehållande mer än 25 men högst 50 viktprocent av grafit 
eller andra former av kol eller av en blandning av dessa 
produkter 

10 3 

6903 90 90 00 – – Andra 10 3 

II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER 

6904 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material 

6904 10 00 00 – Murtegel 10 3 

6904 90 00 00 – Andra slag 10 3 

6905 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, bygg
nadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material 

6905 10 00 00 – Takpannor 10 3 

6905 90 00 00 – Andra slag 10 3 

6906 00 00 00 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material 10 3 

6907 Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor 
för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglase
rade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
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6907 10 00 00 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 

5 0 

6907 90 – Andra slag 

6907 90 10 00 – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – Andra 

6907 90 91 00 – – – Stengods 5 0 

6907 90 93 00 – – – Fajans eller keramik 5 0 

6907 90 99 00 – – – Andra 5 0 

6908 Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor 
för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade 
mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag 

6908 10 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 

6908 10 10 00 – – Av vanligt lergods 10 3 

6908 10 90 00 – – Andra 10 3 

6908 90 – Andra slag 

– – Av vanligt lergods 

6908 90 11 00 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – – Andra, med en största tjocklek av 

6908 90 21 00 – – – – Högst 15 mm 5 0 

6908 90 29 00 – – – – Över 15 mm 5 0 

– – Andra 

6908 90 31 00 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – – Andra 

6908 90 51 00 – – – – Med framsida inte överstigande 90 cm 2 5 3 

– – – – Andra 

6908 90 91 00 – – – – – Stengods 5 0 

6908 90 93 00 – – – – – Fajans eller keramik 5 0
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6908 90 99 00 – – – – – Andra 5 0 

6909 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande 
behållare av keramiskt material, av sådana slag som används 
inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av ke
ramiskt material, av sådana slag som används för transport 
eller förpackning av varor 

– Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk 

6909 11 00 00 – – Av porslin 10 3 

6909 12 00 00 – – Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsska
lan 

5 0 

6909 19 00 00 – – Andra 2 0 

6909 90 00 00 – Andra slag 2 0 

6910 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC- 
stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för 
installation, av keramiskt material 

6910 10 00 00 – Av porslin 10 3 

6910 90 00 00 – Andra slag 5 0 

6911 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av porslin 

6911 10 00 00 – Bords- och köksartiklar 10 5 

6911 90 00 00 – Andra slag 10 5 

6912 00 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av andra keramiska material än porslin 

6912 00 10 00 – Av vanligt lergods 5 0 

6912 00 30 00 – Stengods 5 0 

6912 00 50 00 – Fajans eller keramik 5 3 

6912 00 90 00 – Av annat material 5 3 

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 

6913 10 00 00 – Av porslin 5 0 

6913 90 – Andra slag 

6913 90 10 00 – – Av vanligt lergods 10 3 

– – Andra
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6913 90 91 00 – – – Stengods 10 3 

6913 90 93 00 – – – Fajans eller keramik 10 3 

6913 90 99 00 – – – Andra 10 3 

6914 Andra varor av keramiskt material 

6914 10 00 00 – Av porslin 5 0 

6914 90 – Andra slag 

6914 90 10 00 – – Av vanligt lergods 10 3 

6914 90 90 00 – – Andra 10 3 

70 KAPITEL 70 – GLAS OCH GLASVAROR 

7001 00 Avfall och skrot av glas; glasmassa 

7001 00 10 00 – Avfall och skrot av glas 5 0 

– Glasmassa 

7001 00 91 00 – – Optiskt glas 5 0 

7001 00 99 00 – – Annan 5 0 

7002 Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt 
nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat 

7002 10 00 00 – Kulor 10 3 

7002 20 – Stänger och stavar 

7002 20 10 00 – – Av optiskt glas 2 0 

7002 20 90 00 – – Andra 5 0 

– Rör 

7002 31 00 00 – – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 5 0 

7002 32 00 00 – – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

5 0 

7002 39 00 00 – – Andra 2 0 

7003 Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett 
absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men 
inte bearbetat på annat sätt 

– Planglas utan trådinlägg
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7003 12 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7003 12 10 00 – – – Av optiskt glas 10 3 

– – – Annat glas 

7003 12 91 00 – – – – Med ett icke-reflekterande skikt 10 3 

7003 12 99 00 – – – – Annat 10 3 

7003 19 – – Annat 

7003 19 10 00 – – – Av optiskt glas 10 3 

7003 19 90 00 – – – Annat 10 3 

7003 20 00 00 – Planglas med trådinlägg (trådglas) 10 3 

7003 30 00 00 – Profilglas 10 3 

7004 Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, 
reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat 
på annat sätt 

7004 20 – Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7004 20 10 00 – – Optiskt glas 10 3 

– – Annat 

7004 20 91 00 – – – Med ett icke-reflekterande skikt 10 3 

7004 20 99 00 – – – Annat 10 3 

7004 90 – Annat planglas 

7004 90 10 00 – – Optiskt glas 10 3 

7004 90 70 00 – – Växthusglas 10 3 

– – Andra, med en tjocklek av 

7004 90 92 00 – – – Högst 2,5 mm 10 3 

7004 90 98 00 – – – Mer än 2,5 mm 10 3 

7005 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med 
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, 
men inte bearbetat på annat sätt
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7005 10 – Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande 
eller icke-reflekterande skikt 

7005 10 05 00 – – Med ett icke-reflekterande skikt 10 3 

– – Andra, med en tjocklek av 

7005 10 25 00 – – – Högst 3,5 mm 10 3 

7005 10 30 00 – – – Mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 10 3 

7005 10 80 00 – – – Mer än 4,5 mm 10 3 

– Annat glas utan trådinlägg 

7005 21 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller enbart ytslipat 

7005 21 25 00 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 10 3 

7005 21 30 00 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 
4,5 mm 

10 3 

7005 21 80 00 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 10 3 

7005 29 – – Annat 

7005 29 25 00 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 10 3 

7005 29 35 00 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 
4,5 mm 

10 3 

7005 29 80 00 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 10 3 

7005 30 00 00 – Glas med trådinlägg (trådglas) 10 3 

7006 00 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på 
kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbe
tat, men inte inramat och inte i förening med annat material 

7006 00 10 00 – Optiskt glas 10 3 

7006 00 90 00 – Annat 10 3 

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas 

– Härdat säkerhetsglas 

7007 11 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007 11 10 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon
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7007 11 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7007 11 10 90 – – – – Andra 8 3 

7007 11 90 00 – – – Annat 5 0 

7007 19 – – Andra 

7007 19 10 00 – – – Emaljerat 5 0 

7007 19 20 00 – – – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller 
underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt 

10 3 

7007 19 80 00 – – – Annat 5 0 

– Laminerat säkerhetsglas 

7007 21 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007 21 20 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon 

7007 21 20 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7007 21 20 30 – – – Vindruta, utan ram, för användning i civila flygplan 0 0 

7007 21 20 90 – – – – Andra 8 3 

7007 21 80 00 – – – Andra 5 0 

7007 29 00 00 – – Andra 5 0 

7008 00 Flerväggiga isolerrutor av glas 

7008 00 20 00 – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt 

5 0 

– Andra 

7008 00 81 00 – – Av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog 
och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum 

5 0 

7008 00 89 00 – – Andra 5 0 

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade 

7009 10 00 – Backspeglar för fordon 

7009 10 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7009 10 00 90 – – Andra 10 3
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– Andra slag 

7009 91 00 00 – – Oinramade 10 3 

7009 92 00 00 – – Inramade 10 3 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra be
hållare av glas, av sådana slag som används för transport eller 
förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, 
lock och andra tillslutningsanordningar av glas 

7010 10 00 00 – Ampuller 1 0 

7010 20 00 00 – Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar 5 0 

7010 90 – Andra 

7010 90 10 – – Konserveringsburkar (steriliseringsburkar) 

7010 90 10 10 – – – Med en nominell rymd av mindre än 0,15 l 6,5 0 

7010 90 10 90 – – – Andra 6,5 0 

– – Andra 

7010 90 21 00 – – – Tillverkade av glasrör 5 0 

– – – Andra, med en nominell rymd av 

7010 90 31 – – – – Av minst 2,5 l 

7010 90 31 10 – – – – – Flaskor av ofärgat glas för drycker och livsmedel 0 0 

7010 90 31 90 – – – – – Andra 6,5 3 

– – – – Av mindre än 2,5 l 

– – – – – För drycker och livsmedel 

– – – – – – Flaskor 

– – – – – – – Av ofärgat glas, med en nominell rymd av 

7010 90 41 00 – – – – – – – – Minst 1 l 0 0 

7010 90 43 00 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 6,5 3 

7010 90 45 00 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 6,5 3 

7010 90 47 00 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 6,5 3 

– – – – – – – Av färgat glas, med en nominell rymd av
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7010 90 51 00 – – – – – – – – Minst 1 l 6,5 3 

7010 90 53 00 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 6,5 3 

7010 90 55 00 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 6,5 3 

7010 90 57 00 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 6,5 3 

– – – – – – Andra, med en nominell rymd av 

7010 90 61 00 – – – – – – – Minst 0,25 l 6,5 3 

7010 90 67 00 – – – – – – – Av mindre än 0,25 l 6,5 3 

– – – – – För farmaceutiska produkter med en nominell rymd av 

7010 90 71 – – – – – – Mer än 0,055 l 

7010 90 71 10 – – – – – – – Högst 0,15 l 5 3 

7010 90 71 90 – – – – – – – Andra 6,5 3 

7010 90 79 00 – – – – – – Högst 0,055 l 5 3 

– – – – – För andra produkter 

7010 90 91 00 – – – – – – Av ofärgat glas 6,5 3 

7010 90 99 00 – – – – – – Av färgat glas 6,5 3 

7011 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska 
lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höl
jen, inte försedda med påmonterade detaljer 

7011 10 00 00 – Till elektriska lampor 10 3 

7011 20 00 00 – Till katodstrålerör 10 3 

7011 90 00 00 – Andra slag 10 3 

[7012] 

7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus 
eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas 
av nr 7010 eller 7018) 

7013 10 00 00 – Varor av glaskeramiskt material 8 5 

– Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 22 – – Av blykristallglas 

7013 22 10 00 – – – Framställda för hand 8 5
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7013 22 90 00 – – – Maskinellt framställda 8 5 

7013 28 – – Andra 

7013 28 10 00 – – – Framställda för hand 8 5 

7013 28 90 00 – – – Maskinellt framställda 8 5 

– Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 33 – – Av blykristallglas 

– – – Framställda för hand 

7013 33 11 00 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 8 5 

7013 33 19 00 – – – – Andra 8 5 

– – – Maskinellt framställda 

7013 33 91 00 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 8 5 

7013 33 99 00 – – – – Andra 8 5 

7013 37 – – Andra 

7013 37 10 00 – – – Av härdat glas 8 5 

– – – Andra 

– – – – Framställda för hand 

7013 37 51 00 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 8 5 

7013 37 59 00 – – – – – Andra 8 5 

– – – – Maskinellt framställda 

7013 37 91 00 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 8 5 

7013 37 99 00 – – – – – Andra 8 5 

– Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar 
(andra än dricksglas) eller köksartiklar, andra än sådana av 
glaskeramiskt material 

7013 41 – – Av blykristallglas 

7013 41 10 00 – – – Framställda för hand 10 5 

7013 41 90 00 – – – Maskinellt framställda 10 5
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7013 42 00 00 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 
10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C 

10 5 

7013 49 – – Andra 

7013 49 10 00 – – – Av härdat glas 10 5 

– – – Andra 

7013 49 91 00 – – – – Framställda för hand 10 5 

7013 49 99 00 – – – – Mekaniskt framställda 10 5 

– Andra glasvaror 

7013 91 – – Av blykristallglas 

7013 91 10 00 – – – Framställda för hand 10 5 

7013 91 90 00 – – – Maskinellt framställda 10 5 

7013 99 00 00 – – Andra 10 5 

7014 00 00 00 Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av 
glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt 
bearbetade 

10 3 

7015 Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller 
synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på lik
nande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och seg
ment av glasglober för tillverkning av sådana glas 

7015 10 00 00 – Glas för synkorrigerande glasögon 10 3 

7015 90 00 00 – Andra slag 10 3 

7016 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller 
formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som 
används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar 
och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten 
eller liknande dekorativa ändamål; s.k. blyinfattade rutor o.d., 
av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar 
e.d. 

7016 10 00 00 – Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för 
mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål 

10 3 

7016 90 – Andra slag 

7016 90 10 00 – – S.k. blyinfattade rutor o.d. 10 3 

7016 90 80 00 – – Andra 10 3
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7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar 
av glas, även graderade eller kalibrerade 

7017 10 00 00 – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 10 3 

7017 20 00 00 – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

10 3 

7017 90 00 00 – Andra slag 10 3 

7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av 
glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta 
smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra 
prydnadsartiklar av glas, framställda genom s.k. lamparbete, 
andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en 
diameter av högst 1 mm 

7018 10 – Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas 

– – Glaspärlor 10 3 

7018 10 11 00 – – – Slipade och mekaniskt polerade 

7018 10 19 00 – – – Andra 10 3 

7018 10 30 00 – – Imitationer av naturpärlor 10 3 

– – Imitationer av ädel- och halvädelstenar 

7018 10 51 00 – – – Slipade och mekaniskt polerade 10 3 

7018 10 59 00 – – – Andra 10 3 

7018 10 90 00 – – Andra 10 3 

7018 20 00 00 – Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 10 3 

7018 90 – Andra slag 

7018 90 10 00 – – Ögon av glas; smärre artiklar av glas 10 3 

7018 90 90 00 – – Andra 10 3 

7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn 
och vävnader) 

– Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även hugg
na; garn 

7019 11 00 00 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 mm 10 3 

7019 12 00 00 – – Roving 10 3 

7019 19 – – Andra
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7019 19 10 00 – – – Av filament 10 3 

7019 19 90 00 – – – Av stapelfibrer 10 3 

– Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke- 
vävda produkter 

7019 31 00 00 – – Mattor 8 3 

7019 32 00 00 – – Tunn duk 3 0 

7019 39 00 00 – – Andra 3 0 

7019 40 00 00 – Vävda material av roving 10 3 

– Andra vävnader 

7019 51 00 00 – – Med en bredd av högst 30 cm 10 3 

7019 52 00 00 – – Med en bredd av mer än 30 cm, tuskaft, med en vikt av 
mindre än 250 g/m 2 , av vilka enkelgarnet har en längdvikt 
av högst 136 tex 

10 3 

7019 59 00 00 – – Andra 10 3 

7019 90 – Andra slag 

7019 90 10 00 – – Glasfibrer som inte har karaktär av textilvara, i bulk eller 
som flockar 

10 3 

7019 90 30 00 – – Dynor och hylsor för isolering av rör 10 3 

– – Andra 

7019 90 91 00 – – – Av textilfibrer 10 3 

7019 90 99 00 – – – Andra 10 3 

7020 00 Andra varor av glas 

7020 00 05 00 – Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras 
in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av 
halvledarmaterial 

0 0 

– Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 

7020 00 07 00 – – Inte färdigbearbetade 10 3 

7020 00 08 00 – – Färdigbearbetade 10 3 

– Andra 

7020 00 10 – – Av kvartsglas 

7020 00 10 10 – – – Brännkoppar av kvartsglas 2 0
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7020 00 10 90 – – – Andra 10 3 

7020 00 30 00 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

10 3 

7020 00 80 00 – – Andra varor 10 3 

XIV AVDELNING XIV – NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄR
LOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA ME
TALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL ME
TALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA 
SMYCKEN; MYNT 

71 KAPITEL 71 – NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, 
ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER 
OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT 
VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; 
MYNT 

I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELS
TENAR OCH HALVÄDELSTENAR 

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade 
men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor 
eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta 
transporten 

7101 10 00 00 – Naturpärlor 5 0 

– Odlade pärlor 

7101 21 00 00 – – Obearbetade 5 0 

7101 22 00 00 – – Bearbetade 5 0 

7102 Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infatta
de 

7102 10 00 00 – Osorterade 2 0 

– Industridiamanter 

7102 21 00 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 5 0 

7102 29 00 00 – – Andra 5 0 

– Andra diamanter 

7102 31 00 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 0 0 

7102 39 00 – – Andra 

7102 39 00 10 – – – För fasettslipning 10 3 

7102 39 00 90 – – – Andra 10 3
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7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även be
arbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller 
infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och hal
vädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transpor
ten 

7103 10 00 00 – Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade 2 0 

– På annat sätt bearbetade 

7103 91 00 00 – – Rubiner, safirer och smaragder 2 0 

7103 99 00 00 – – Andra 2 0 

7104 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, 
även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monte
rade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade 
ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att 
underlätta transporten 

7104 10 00 00 – Piezoelektrisk kvarts 2 0 

7104 20 00 00 – Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt så
gade eller grovt tillformade 

2 0 

7104 90 00 00 – Andra slag 2 0 

7105 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och 
halvädelstenar 

7105 10 00 – Av diamanter 

7105 10 00 10 – – Av naturliga diamanter 2 0 

7105 10 00 90 – – Andra 5 0 

7105 90 00 00 – Andra slag 5 0 

II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV 
ÄDEL METALL 

7106 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat 
eller i form av halvfabrikat eller pulver 

7106 10 00 00 – I form av pulver 2 0 

– Andra slag 

7106 91 – – Obearbetat 

7106 91 10 00 – – – Med en finhet av minst 999 ‰ 2 0 

7106 91 90 00 – – – Med en finhet under 999 ‰ 2 0 

7106 92 – – I form av halvfabrikat
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7106 92 20 00 – – – Med en finhet av minst 750 ‰ 2 0 

7106 92 80 00 – – – Med en finhet under 750 ‰ 2 0 

7107 00 00 00 Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form 
av halvfabrikat 

2 0 

7108 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av 
halvfabrikat eller pulver 

– Icke monetärt 

7108 11 00 00 – – I form av pulver 2 0 

7108 12 00 00 – – I annan obearbetad form 2 0 

7108 13 – – I form av halvfabrikat 

7108 13 10 00 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

2 0 

7108 13 80 – – – Annat 

7108 13 80 10 – – – – Rör och ihåliga stänger 5 0 

7108 13 80 90 – – – – Andra 2 0 

7108 20 00 00 – Monetärt 2 0 

7109 00 00 00 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade 
eller i form av halvfabrikat 

2 0 

7110 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 

– Platina 

7110 11 00 00 – – Obearbetad eller i form av pulver 2 0 

7110 19 – – Andra slag 

7110 19 10 00 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

2 0 

7110 19 80 00 – – – Annan 2 0 

– Palladium 

7110 21 00 00 – – Obearbetat eller i form av pulver 2 0 

7110 29 00 00 – – Andra slag 2 0
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– Rodium 

7110 31 00 00 – – Obearbetat eller i form av pulver 2 0 

7110 39 00 00 – – Andra slag 2 0 

– Iridium, osmium och rutenium 

7110 41 00 00 – – Obearbetad eller i form av pulver 2 0 

7110 49 00 00 – – Andra slag 2 0 

7111 00 00 00 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obe
arbetad eller i form av halvfabrikat 

5 0 

7112 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering 
av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall 
eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen 
används för återvinning av ädla metaller 

7112 30 00 00 – Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla me
taller 

2 0 

– Annat 

7112 91 00 00 – – Av guld, inbegripet metall med plätering av guld men inte 
guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

2 0 

7112 92 00 00 – – Av platina, inbegripet metall med plätering av platina men 
inte guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

2 0 

7112 99 00 00 – – Andra slag 2 0 

III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR 
OCH ANDRA VAROR 

7113 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 

7113 11 00 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 10 3 

7113 19 00 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

10 3 

7113 20 00 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 10 3 

7114 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel 
metall eller av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall
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7114 11 00 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 10 3 

7114 19 00 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

10 3 

7114 20 00 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 10 3 

7115 Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av 
ädel metall 

7115 10 00 00 – Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina 0 0 

7115 90 – Andra slag 

7115 90 10 00 – – Av ädel metall 0 0 

7115 90 90 00 – – Av metall med plätering av ädel metall 10 3 

7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av 
ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller re
konstruerade) 

7116 10 00 00 – Av naturpärlor eller odlade pärlor 10 3 

7116 20 – Av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller 
rekonstruerade) 

– – Bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar 

7116 20 11 00 – – – Halsband, armband och andra artiklar av naturliga ädels
tenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen 
eller andra tillbehör 

10 3 

7116 20 19 00 – – – Andra 10 3 

7116 20 90 00 – – Andra slag 10 3 

7117 Oäkta smycken 

– Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade 

7117 11 00 00 – – Manschettknappar och bröstknappar 5 0 

7117 19 – – Andra 

7117 19 10 00 – – – Med beståndsdelar av glas 5 0 

– – – Utan beståndsdelar av glas 

7117 19 91 00 – – – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 5 0 

7117 19 99 00 – – – – Andra 5 0 

7117 90 00 00 – Andra slag 5 0
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7118 Mynt 

7118 10 – Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings
medel 

7118 10 10 00 – – Av silver 5 0 

7118 10 90 00 – – Andra 5 0 

7118 90 00 00 – Andra slag 5 0 

XV AVDELNING XV – OÄDLA METALLER OCH VAROR AV 
OÄDEL METALL 

72 KAPITEL 72 – JÄRN OCH STÅL 

I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV 
GRANULAT ELLER PULVER 

7201 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obe
arbetade former 

7201 10 – Olegerat tackjärn innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor 

– – Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan 

7201 10 11 00 – – – Innehållande högst 1 viktprocent kisel 5 0 

7201 10 19 00 – – – Innehållande mer än 1 viktprocent kisel 5 0 

7201 10 30 00 – – Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent 
mangan 

5 0 

7201 10 90 00 – – Innehållande mindre än 0,1 viktprocent mangan 5 0 

7201 20 00 00 – Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor 5 0 

7201 50 – Legerat tackjärn; spegeljärn 

7201 50 10 00 – – Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 vikt
procent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent va
nadin 

5 0 

7201 50 90 00 – – Annat 5 0 

7202 Ferrolegeringar 

– Ferromangan 

7202 11 – – Innehållande mer än 2 viktprocent kol 

7202 11 20 00 – – – Med kornstorlek inte överstigande 5 mm och innehål
lande mer än 65 viktprocent mangan 

3 0
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7202 11 80 00 – – – Annat 5 0 

7202 19 00 00 – – Annat 5 0 

– Ferrokisel (kiseljärn) 

7202 21 00 00 – – Innehållande mer än 55 viktprocent kisel 3 3 

7202 29 – – Annat 

7202 29 10 00 – – – Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magne
sium 

3 3 

7202 29 90 00 – – – Annat 3 3 

7202 30 00 00 – Ferrokiselmangan 3 0 

– Ferrokrom 

7202 41 – – Innehållande mer än 4 viktprocent kol 

7202 41 10 00 – – – Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol 0 0 

7202 41 90 00 – – – Innehållande mer än 6 viktprocent kol 0 0 

7202 49 – – Annat 

7202 49 10 00 – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent kol 3 3 

7202 49 50 00 – – – Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol 0 0 

7202 49 90 00 – – – Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol 3 3 

7202 50 00 00 – Ferrokiselkrom 2 0 

7202 60 00 00 – Ferronickel 3 0 

7202 70 00 00 – Ferromolybden 2 0 

7202 80 00 00 – Ferrovolfram och ferrokiselvolfram 3 0 

– Andra slag 

7202 91 00 00 – – Ferrotitan och ferrokiseltitan 2 0 

7202 92 00 00 – – Ferrovanadin 2 0 

7202 93 00 00 – – Ferroniob 2 0 

7202 99 – – Andra
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7202 99 10 00 – – – Ferrofosfor 3 0 

7202 99 30 00 – – – Ferrokiselmagnesium 3 0 

7202 99 80 00 – – – Andra 3 0 

7203 Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järn
svamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn 
med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former 

7203 10 00 00 – Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm 
(järnsvamp) 

5 0 

7203 90 00 00 – Andra slag 5 0 

7204 Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn 
eller stål 

7204 10 00 00 – Avfall och skrot av gjutjärn 5 0 

– Avfall och skrot av legerat stål 

7204 21 – – Av rostfritt stål 

7204 21 10 00 – – – Innehållande minst 8 viktprocent nickel 0 0 

7204 21 90 00 – – – Annat 0 0 

7204 29 00 00 – – Annat 0 0 

7204 30 00 00 – Avfall och skrot av förtent järn eller stål 0 0 

– Annat avfall och skrot 

7204 41 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, 
klipp- och stansrester, även i paket 

7204 41 10 00 – – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån 0 0 

– – – Klipp- och stansrester 

7204 41 91 00 – – – – I paket 0 0 

7204 41 99 00 – – – – Annat 0 0 

7204 49 – – Annat 

7204 49 10 00 – – – Fragmenterat 0 0 

– – – Annat 

7204 49 30 00 – – – – I paket 0 0
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7204 49 90 00 – – – – Annat 0 0 

7204 50 00 00 – Omsmältningsgöt 0 0 

7205 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål 

7205 10 00 00 – Granulat 5 0 

– Pulver 

7205 21 00 00 – – Av legerat stål 5 0 

7205 29 00 00 – – Annat 5 0 

II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL 

7206 Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former (med undantag av järn enligt nr 7203) 

7206 10 00 00 – Göt 0 0 

7206 90 00 00 – Andra slag 5 0 

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål 

– Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7207 11 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna 

7207 11 11 00 – – – – Av automatstål 0 0 

– – – – Andra 

7207 11 14 00 – – – – – Med en tjocklek av högst 130 mm 0 0 

7207 11 16 00 – – – – – Med en tjocklek av mer än 130 mm 0 0 

7207 11 90 00 – – – Smidda 0 0 

7207 12 – – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 12 10 00 – – – Varmvalsade eller stränggjutna 0 0 

7207 12 90 00 – – – Smidda 0 0 

7207 19 – – Andra 

– – – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 19 12 00 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna 0 0
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7207 19 19 00 – – – – Smidda 0 0 

7207 19 80 00 – – – Andra 0 0 

7207 20 – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna 

7207 20 11 00 – – – – Av automatstål 0 0 

– – – – Andra 

7207 20 15 00 – – – – – Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktpro
cent kol 

0 0 

7207 20 17 00 – – – – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol 0 0 

7207 20 19 00 – – – Smidda 0 0 

– – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 20 32 00 – – – Varmvalsade eller stränggjutna 0 0 

7207 20 39 00 – – – Smidda 0 0 

– – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 20 52 00 – – – Valsade eller stränggjutna 0 0 

7207 20 59 00 – – – Smidda 0 0 

7207 20 80 00 – – Andra 0 0 

7208 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, 
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag 

7208 10 00 00 – I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvals
ningen, med reliefmönster 

0 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen, betade 

7208 25 00 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7208 26 00 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 0 0 

7208 27 00 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen 

7208 36 00 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 0 0
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7208 37 00 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 0 0 

7208 38 00 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 0 0 

7208 39 00 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

7208 40 00 00 – Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter 
varmvalsningen, med reliefmönster 

0 0 

– Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade 
efter varmvalsningen 

7208 51 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 

7208 51 20 00 – – – Med en tjocklek av mer än 15 mm 0 0 

– – – Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm 

7208 51 91 00 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm 0 0 

7208 51 98 00 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm 0 0 

7208 52 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7208 52 10 00 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm 

0 0 

– – – Andra 

7208 52 91 00 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm 0 0 

7208 52 99 00 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm 0 0 

7208 53 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7208 53 10 00 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm 

0 0 

7208 53 90 00 – – – Andra 0 0 

7208 54 00 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

7208 90 – Andra slag 

7208 90 20 00 – – Perforerade 0 0 

7208 90 80 00 – – Andra slag 0 0 

7209 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, 
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag
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– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsning
en 

7209 15 00 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm 0 0 

7209 16 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 16 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

7209 16 90 00 – – – Andra 0 0 

7209 17 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7209 17 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

7209 17 90 00 – – – Andra 0 0 

7209 18 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7209 18 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

– – – Andra slag 

7209 18 91 00 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 
0,5 mm 

0 0 

7209 18 99 00 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm 0 0 

– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kall
valsningen 

7209 25 00 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm 0 0 

7209 26 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 26 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

7209 26 90 00 – – – Andra slag 0 0 

7209 27 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 
1 mm 

7209 27 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

7209 27 90 00 – – – Andra slag 0 0 

7209 28 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7209 28 10 00 – – – Elektroplåt 0 0 

7209 28 90 00 – – – Andra slag 0 0 

7209 90 – Andra slag
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7209 90 20 00 – – Perforerade 0 0 

7209 90 80 00 – – Andra slag 0 0 

7210 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med annat överdrag 

– Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7210 11 00 00 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm 0 0 

7210 12 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7210 12 20 00 – – – Vitplåt 0 0 

7210 12 80 00 – – – Andra 0 0 

7210 20 00 00 – Överdragna med bly, dock inte pläterade 0 0 

7210 30 00 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

0 0 

– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade 

7210 41 00 00 – – Korrugerade 0 0 

7210 49 00 00 – – Andra 0 0 

7210 50 00 00 – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider, dock inte pläterade 

0 0 

– Överdragna med aluminium, dock inte pläterade 

7210 61 00 00 – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte plä
terade 

0 0 

7210 69 00 00 – – Andra 0 0 

7210 70 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7210 70 10 00 – – Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider 
eller med krom och kromoxider, lackerade 

0 0 

7210 70 80 00 – – Andra 0 0 

7210 90 – Andra slag 

7210 90 30 00 – – Pläterade 0 0 

7210 90 40 00 – – Överdragna med tenn och tryckta 0 0 

7210 90 80 00 – – Andra 0 0 

7211 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat 
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
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– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 13 00 00 – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte 
i ringar eller rullar och utan mönster i relief 

0 0 

7211 14 00 00 – – Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7211 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 23 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7211 23 20 00 – – – Elektroplåt 0 0 

– – – Andra 

7211 23 30 00 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm 0 0 

7211 23 80 00 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm 0 0 

7211 29 00 00 – – Andra 0 0 

7211 90 – Andra 

7211 90 20 00 – – Perforerade 0 0 

7211 90 80 00 – – Andra 0 0 

7212 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metall
överdragna eller försedda med annat överdrag 

7212 10 – Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7212 10 10 00 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad 0 0 

7212 10 90 00 – – Andra 0 0 

7212 20 00 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

0 0 

7212 30 00 00 – Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade 0 0 

7212 40 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7212 40 20 00 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, över
dragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, 
lackerade 

0 0 

7212 40 80 00 – – Andra 0 0 

7212 50 – Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade
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7212 50 20 00 – – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider 

0 0 

7212 50 30 00 – – Överdragna med krom eller nickel 0 0 

7212 50 40 00 – – Överdragna med koppar 0 0 

– – Överdragna med aluminium 

7212 50 61 00 – – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar 0 0 

7212 50 69 00 – – – Andra 0 0 

7212 50 90 00 – – Andra 0 0 

7212 60 00 00 – Pläterade 0 0 

7213 Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet 
upprullade ringar 

7213 10 00 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen (arme
ringsjärn) 

0 0 

7213 20 00 00 – Andra, av automatstål 0 0 

– Annan 

7213 91 – – Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm 

7213 91 10 00 – – – Av sådant slag som används som betongarmering 0 0 

7213 91 20 00 – – – Av sådant slag som används som däckkord 0 0 

– – – Annan 

7213 91 41 00 – – – – Innehållande högst 0,06 viktprocent kol 0 0 

7213 91 49 00 – – – – Innehållande mer än 0,06 men mindre än 0,25 viktpro
cent kol 

0 0 

7213 91 70 00 – – – – Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent 
kol 

0 0 

7213 91 90 00 – – – – Innehållande mer än 0,75 viktprocent kol 0 0 

7213 99 – – Annan 

7213 99 10 00 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 0 0 

7213 99 90 00 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 0 0
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7214 Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, 
varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter vals
ningen men inte vidare bearbetad 

7214 10 00 00 – Smidd 0 0 

7214 20 00 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vri
den efter valsningen (armeringsjärn) 

0 0 

7214 30 00 00 – Annan, av automatstål 0 0 

– Annan 

7214 91 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7214 91 10 00 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 0 0 

7214 91 90 00 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 0 0 

7214 99 – – Annan 

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7214 99 10 00 – – – – Av sådant slag som används som betongarmering 0 0 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 31 00 – – – – – Minst 80 mm 0 0 

7214 99 39 00 – – – – – Mindre än 80 mm 0 0 

7214 99 50 00 – – – – Annan 0 0 

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 71 00 – – – – – Minst 80 mm 0 0 

7214 99 79 00 – – – – – Mindre än 80 mm 0 0 

7214 99 95 00 – – – – Andra 0 0 

7215 Annan stång av järn eller olegerat stål 

7215 10 00 00 – Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt till
stånd men inte vidare bearbetad 

0 0 

7215 50 – Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol
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7215 50 11 00 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 0 0 

7215 50 19 00 – – – Andra 0 0 

7215 50 80 00 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 0 0 

7215 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7216 Profiler av järn eller olegerat stål 

7216 10 00 00 – U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
mindre än 80 mm 

0 0 

– L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre 
än 80 mm 

7216 21 00 00 – – L-profiler 0 0 

7216 22 00 00 – – T-profiler 0 0 

– U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
minst 80 mm 

7216 31 – – U-profiler 

7216 31 10 00 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm 0 0 

7216 31 90 00 – – – Med en höjd av mer än 220 mm 0 0 

7216 32 – – I-profiler 

– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm 

7216 32 11 00 – – – – Med parallella flänsytor 0 0 

7216 32 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med en höjd av mer än 220 mm 

7216 32 91 00 – – – – Med parallella flänsytor 0 0 

7216 32 99 00 – – – – Andra 0 0 

7216 33 – – H-profiler 

7216 33 10 00 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 
180 mm 

0 0 

7216 33 90 00 – – – Med en höjd av mer än 180 mm 0 0 

7216 40 – L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 
80 mm
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7216 40 10 00 – – L-profiler 0 0 

7216 40 90 00 – – T-profiler 0 0 

7216 50 – Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade 

7216 50 10 00 – – Med ett tvärsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida 
är 80 mm 

0 0 

– – Andra 

7216 50 91 00 – – – Vulstplattjärn 0 0 

7216 50 99 00 – – – Andra 0 0 

– Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetade 

7216 61 – – Framställda av valsade platta produkter 

7216 61 10 00 – – – C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna 
ändar 

0 0 

7216 61 90 00 – – – Andra 0 0 

7216 69 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

7216 91 – – Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade 
i kallt tillstånd 

7216 91 10 00 – – – Profilerad plåt 0 0 

7216 91 80 00 – – – Andra 0 0 

7216 99 00 00 – – Andra 0 0 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål 

7217 10 – Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 10 10 00 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm 0 0 

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm 0 0 

7217 10 31 00 – – – – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre 
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen 

7217 10 39 00 – – – – Annan 0 0
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7217 10 50 00 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

0 0 

7217 10 90 00 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol 0 0 

7217 20 – Överdragen med zink, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 20 10 00 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm 0 0 

7217 20 30 00 – – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm 0 0 

7217 20 50 00 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

0 0 

7217 20 90 00 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol 0 0 

7217 30 – Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 30 41 00 – – – Överdragen med koppar 0 0 

7217 30 49 00 – – – Annan 0 0 

7217 30 50 00 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

0 0 

7217 30 90 00 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol 0 0 

7217 90 – Annan 

7217 90 20 00 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 0 0 

7217 90 50 00 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

0 0 

7217 90 90 00 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol 0 0 

III. ROSTFRITT STÅL 

7218 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; 
halvfärdiga produkter av rostfritt stål 

7218 10 00 00 – I form av göt eller i andra obearbetade former 0 0 

– Andra slag 

7218 91 – – Med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt 

7218 91 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0
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7218 91 80 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7218 99 – – Andra 

– – – Med kvadratiskt tvärsnitt 

7218 99 11 00 – – – – Valsade eller stränggjutna 0 0 

7218 99 19 00 – – – – Smidda 0 0 

– – – Andra 

7218 99 20 00 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna 0 0 

7218 99 80 00 – – – – Smidda 0 0 

7219 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
minst 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar 

7219 11 00 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 0 0 

7219 12 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7219 12 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 12 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 13 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 13 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 13 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 14 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 

7219 14 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 14 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller 
rullar 

7219 21 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 

7219 21 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 21 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 22 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm
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7219 22 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 22 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 23 00 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 0 0 

7219 24 00 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7219 31 00 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7219 32 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 32 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 32 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 33 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7219 33 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 33 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 34 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7219 34 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 34 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 35 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7219 35 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 35 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7219 90 – Andra slag 

7219 90 20 00 – – Perforerade 0 0 

7219 90 80 00 – – Andra slag 0 0 

7220 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
mindre än 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7220 11 00 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7220 12 00 00 – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm 0 0 

7220 20 – Kallvalsade men inte vidare bearbetade
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– – Med en tjocklek av minst 3 mm 

7220 20 21 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7220 20 29 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm 

7220 20 41 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7220 20 49 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – Med en tjocklek av högst 0,35 mm 

7220 20 81 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7220 20 89 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7220 90 – Andra slag 

7220 90 20 00 – – Perforerade 0 0 

7220 90 80 00 – – Andra 0 0 

7221 00 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade 
ringar 

7221 00 10 00 – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7221 00 90 00 – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål 

– Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte 
vidare bearbetad (EKSG) 

7222 11 – – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 11 11 00 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 11 19 00 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – – Med en diameter av mindre än 80 mm 0 0 

7222 11 81 00 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 

7222 11 89 00 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 19 – – Andra
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7222 19 10 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 19 90 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 20 – Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

– – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 20 11 00 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 20 19 00 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – – Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 
80 mm 

7222 20 21 00 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 20 29 00 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – – Med en diameter av mindre än 25 mm 

7222 20 31 00 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 20 39 00 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

– – Annan 

7222 20 81 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 20 89 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 30 – Annan stång 

– – Smidd 

7222 30 51 00 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 30 91 00 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 0 0 

7222 30 97 00 – – Annan 0 0 

7222 40 – Profiler 

7222 40 10 00 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte 
vidare bearbetade 

0 0 

7222 40 50 00 – – Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte 
vidare bearbetade 

0 0 

7222 40 90 00 – – Andra 0 0
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7223 00 Tråd av rostfritt stål 

– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 11 00 – – Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel 
och minst 20 men högst 22 viktprocent krom 

0 0 

7223 00 19 00 – – Annan 0 0 

– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 91 00 – – Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom 
och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium 

0 0 

7223 00 99 00 – – Annan 0 0 

IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGE
RAT ELLER OLEGERAT STÅL 

7224 Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål 

7224 10 – I form av göt eller i andra obearbetade former 

7224 10 10 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7224 10 90 00 – – Annan 0 0 

7224 90 – Andra slag 

7224 90 02 00 – – Av verktygsstål 0 0 

– – Annat 

– – – Med rektangulärt (inbegripet kvadratiskt) tvärsnitt 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna 

– – – – – Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken 

7224 90 03 00 – – – – – – Av snabbstål 0 0 

7224 90 05 00 – – – – – – Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 
men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 
men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 
0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i 
mindre mängd än den som är angiven i anm. 1 f 
till detta kapitel 

0 0 

7224 90 07 00 – – – – – – Annat 0 0 

7224 90 14 00 – – – – – Annat 0 0
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7224 90 18 00 – – – – Smitt 0 0 

– – – Andra slag 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna (EKSG) 

7224 90 31 00 – – – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent 
kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och 
högst 0,5 viktprocent molybden 

0 0 

7224 90 38 00 – – – – – Andra 0 0 

7224 90 90 00 – – – – Smidda 0 0 

7225 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av minst 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål 

7225 11 00 00 – – Kornorienterade 0 0 

7225 19 – – Andra 

7225 19 10 00 – – – Varmvalsade 0 0 

7225 19 90 00 – – – Kallvalsade 0 0 

7225 30 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller 
rullar 

7225 30 10 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7225 30 30 00 – – Av snabbstål 0 0 

7225 30 90 00 – – Annan 0 0 

7225 40 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar 
eller rullar 

7225 40 12 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7225 40 15 00 – – Av snabbstål 0 0 

– – Annan 

7225 40 40 00 – – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 0 0 

7225 40 60 00 – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 0 0 

7225 40 90 00 – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm 0 0 

7225 50 – Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7225 50 20 00 – – Av snabbstål 0 0
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7225 50 80 00 – – Annan 0 0 

– Andra 

7225 91 00 00 – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg 0 0 

7225 92 00 00 – – På annat sätt överdragna med zink 0 0 

7225 99 00 00 – – Andra 0 0 

7226 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av mindre än 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål 

7226 11 00 00 – – Kornorienterade 0 0 

7226 19 – – Andra 

7226 19 10 00 – – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7226 19 80 00 – – – Andra 0 0 

7226 20 00 00 – Av snabbstål 0 0 

– Andra slag 

7226 91 – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7226 91 20 00 – – – Av verktygsstål 0 0 

– – – Annan 

7226 91 91 00 – – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7226 91 99 00 – – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm 0 0 

7226 92 00 00 – – Kallvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7226 99 – – Andra 

7226 99 10 00 – – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg 0 0 

7226 99 30 00 – – – På annat sätt överdragna med zink 0 0 

7226 99 70 00 – – – Andra 0 0 

7227 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upp
rullade ringar 

7227 10 00 00 – Av snabbstål 0 0 

7227 20 00 00 – Av kiselmanganstål 0 0

SV L 161/656 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

7227 90 – Andra 

7227 90 10 00 – – Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något an
nat ämne i mindre mängd än den som anges i anm. 1 f till 
detta kapitel 

0 0 

7227 90 50 00 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

0 0 

7227 90 95 00 – – Annan 0 0 

7228 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat 
stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål 

7228 10 – Stång av snabbstål 

7228 10 20 00 – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, 
pläterad men inte vidare bearbetad 

0 0 

7228 10 50 00 – – Smidd 0 0 

7228 10 90 00 – – Annan 0 0 

7228 20 – Stång av kiselmanganstål 

7228 20 10 00 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

0 0 

– – Annan 

7228 20 91 00 – – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpres
sad, pläterad men inte vidare bearbetad 

0 0 

7228 20 99 00 – – – Annan 0 0 

7228 30 – Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad 
men inte vidare bearbetad 

7228 30 20 00 – – Av verktygsstål 0 0 

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

7228 30 41 00 – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm 0 0 

7228 30 49 00 – – – Annan 0 0
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– – Andra slag 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 30 61 00 – – – – Med en diameter av minst 80 mm 0 0 

7228 30 69 00 – – – – Med en diameter mindre än 80 mm 0 0 

7228 30 70 00 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

0 0 

7228 30 89 00 – – – Annan 0 0 

7228 40 – Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad 

7228 40 10 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7228 40 90 00 – – Annan 0 0 

7228 50 – Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetad 

7228 50 20 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7228 50 40 00 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

0 0 

– – Annan 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 50 61 00 – – – – Med en diameter av minst 80 mm 0 0 

7228 50 69 00 – – – – Med en diameter av mindre än 80 mm 0 0 

7228 50 80 00 – – – Annan 0 0 

7228 60 – Annan stång 

7228 60 20 00 – – Av verktygsstål 0 0 

7228 60 80 00 – – Annan 0 0 

7228 70 – Profiler 

7228 70 10 00 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vi
dare bearbetade 

0 0 

7228 70 90 00 – – Andra 0 0 

7228 80 00 00 – Ihåligt borrstål 0 0 

7229 Tråd av annat legerat stål
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7229 20 00 00 – Av kiselmanganstål 0 0 

7229 90 – Annan 

7229 90 20 00 – – Av snabbstål 0 0 

7229 90 50 00 – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

0 0 

7229 90 90 00 – – Annan 0 0 

73 KAPITEL 73 – VAROR AV JÄRN ELLER STÅL 

7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål 
eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda 
genom svetsning, av järn eller stål 

7301 10 00 00 – Spont 0 0 

7301 20 00 00 – Profiler 0 0 

7302 Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar 
eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, 
spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, slip
rar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell mate
riel för sammanbindning eller fästande av räler 

7302 10 – Räler 

7302 10 10 00 – – Strömskenor med ledare av annan metall än järn 0 0 

– – Andra 

– – – Nya 

– – – – ”Vignole” räler 

7302 10 21 00 – – – – – Med en vikt av minst 46 kg/m 0 0 

7302 10 23 00 – – – – – Med en vikt av minst 27 kg/m men mindre än 46 kg 0 0 

7302 10 29 – – – – – Med en vikt av mindre än 27 kg/m 

7302 10 29 10 – – – – – – Med en vikt av mindre än 20 kg/m 0 0 

7302 10 29 90 – – – – – – Andra 0 0 

7302 10 40 – – – – Gaturäler 

7302 10 40 10 – – – – – – Med en vikt av mindre än 20 kg/m 0 0
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7302 10 40 90 – – – – – Andra 0 0 

7302 10 50 – – – – Andra 

7302 10 50 10 – – – – – – Med en vikt av mindre än 20 kg/m 0 0 

7302 10 50 90 – – – – – Andra 0 0 

7302 10 90 00 – – – Begagnade 0 0 

7302 30 00 00 – Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till 
spårväxlar 

5 0 

7302 40 00 00 – Rälskarvjärn och underläggsplattor 0 0 

7302 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7303 00 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 

7303 00 10 00 – Rör av sådana slag som används i tryckrör 0 0 

7303 00 90 00 – Andra 0 0 

7304 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, 
sömlösa 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7304 11 00 – – Av rostfritt stål 

7304 11 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 11 00 90 – – – Andra 0 0 

7304 19 – – Andra 

7304 19 10 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7304 19 10 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 19 10 90 – – – – Andra 0 0 

7304 19 30 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

7304 19 30 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 19 30 90 – – – – Andra 0 0 

7304 19 90 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

7304 19 90 10 – – – – Med värmeisolering 0 0
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7304 19 90 90 – – – – Andra 0 0 

– Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används 
vid borrning efter olja eller gas 

7304 22 00 00 – – Borrör av rostfritt stål 0 0 

7304 23 00 00 – – Andra borrör 0 0 

7304 24 00 00 – – Andra, av rostfritt stål 0 0 

7304 29 – – Andra 

7304 29 10 00 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 0 0 

7304 29 30 00 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

0 0 

7304 29 90 00 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 0 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål 

7304 31 – – Kalldragna eller kallvalsade 

7304 31 20 00 – – – Precisionsrör 0 0 

7304 31 80 – – – Andra 

7304 31 80 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 31 80 90 – – – – Andra 0 0 

7304 39 – – Andra 

7304 39 10 00 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

0 0 

– – – Andra 

7304 39 30 00 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 421 mm och med en 
väggtjocklek av mer än 10,5 mm 

0 0 

– – – – Andra 

– – – – – Rör avsedda för gängning 

7304 39 52 – – – – – – Förzinkade 

7304 39 52 10 – – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 39 52 90 – – – – – – – Andra 0 0 

7304 39 58 – – – – – – Andra
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7304 39 58 10 – – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 39 58 90 – – – – – – – Andra 0 0 

– – – – – Andra 

7304 39 92 – – – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7304 39 92 10 – – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 39 92 90 – – – – – – – Andra 0 0 

7304 39 93 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men 
högst 406,4 mm 

7304 39 93 10 – – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 39 93 90 – – – – – – – Andra 0 0 

7304 39 99 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

7304 39 99 10 – – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 39 99 90 – – – – – – – Andra 0 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7304 41 00 – – Kalldragna eller kallvalsade 

7304 41 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 41 00 90 – – – Andra 0 0 

7304 49 – – Andra 

7304 49 10 00 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

0 0 

– – – Andra 

7304 49 92 – – – – Med en ytterdiameter av högst 406,4 mm 

7304 49 92 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 49 92 90 – – – – – Andra 0 0 

7304 49 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

7304 49 99 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 49 99 90 – – – – – Andra 0 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål
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7304 51 – – Kalldragna eller kallvalsade 

– – – Raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 
men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 
viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden 

7304 51 12 00 – – – – Med en längd av högst 4,5 m 0 0 

7304 51 18 00 – – – – Med en längd av mer än 4,5 m 0 0 

– – – Andra 

7304 51 81 00 – – – – Precisionsrör 0 0 

7304 51 89 00 – – – – Andra 0 0 

7304 59 – – Andra 

7304 59 10 00 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

0 0 

– – – Andra, raka och med jämntjocka väggar, innehållande 
minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 
men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent 
molybden 

7304 59 32 00 – – – – Med en längd av högst 4,5 m 0 0 

7304 59 38 00 – – – – Med en längd av mer än 4,5 m 0 0 

– – – Andra 

7304 59 92 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7304 59 92 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 59 92 90 – – – – Andra: 0 0 

7304 59 93 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

7304 59 93 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 59 93 90 – – – – – Andra 0 0 

7304 59 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

7304 59 99 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7304 59 99 90 – – – – – Andra 0 0
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7304 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7305 Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på 
liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en 
ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7305 11 00 – – Längssvetsade genom pulverbågsvetsning 

7305 11 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7305 11 00 90 – – – Andra 0 0 

7305 12 00 – – Längssvetsade på annat sätt 

7305 12 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7305 12 00 90 – – – Andra 0 0 

7305 19 00 00 – – Andra 0 0 

7305 20 00 00 – Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja 
eller gas 

0 0 

– Andra slag, svetsade 

7305 31 00 – – Längssvetsade 

7305 31 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7305 31 00 90 – – – Andra 0 0 

7305 39 00 – – Andra 

7305 39 00 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7305 39 00 90 – – – Andra 0 0 

7305 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7306 Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. 
hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade) 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7306 11 – – Svetsade, av rostfritt stål 

7306 11 10 – – – Längssvetsade 

7306 11 10 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 11 10 90 – – – – Andra 0 0
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7306 11 90 – – – Spiralsvetsade 

7306 11 90 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 11 90 90 – – – – Andra 0 0 

7306 19 – – Andra 

– – – Längssvetsade 

7306 19 11 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7306 19 11 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 19 11 90 – – – – – Andra 0 0 

7306 19 19 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

7306 19 19 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 19 19 90 – – – – – Andra 0 0 

7306 19 90 – – – Spiralsvetsade 

7306 19 90 10 – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 19 90 90 – – – – Andra 0 0 

– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning 
efter olja eller gas 

7306 21 00 00 – – Svetsade, av rostfritt stål 0 0 

7306 29 00 00 – – Andra 0 0 

7306 30 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat 
stål 

– – Precisionsrör 

7306 30 11 00 – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm 0 0 

7306 30 19 00 – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm 0 0 

– – Andra 

– – – Rör avsedda för gängning 

7306 30 41 – – – – Överdragna med zink 

7306 30 41 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 30 41 90 – – – – – Andra 0 0
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7306 30 49 – – – – Andra 

7306 30 49 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 30 49 90 – – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7306 30 72 – – – – – Överdragna med zink 

7306 30 72 10 – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 30 72 90 – – – – – – Andra 0 0 

7306 30 77 – – – – – Andra 

7306 30 77 10 – – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 30 77 90 – – – – – – Andra 0 0 

7306 30 80 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

7306 30 80 10 – – – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 30 80 90 – – – – – Andra 0 0 

7306 40 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7306 40 20 – – Kalldragna eller kallvalsade 

7306 40 20 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 40 20 90 – – – Andra 0 0 

7306 40 80 – – Andra 

7306 40 80 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 40 80 90 – – – Andra 0 0 

7306 50 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål 

7306 50 20 00 – – Precisionsrör 0 0 

7306 50 80 – – Andra 

7306 50 80 10 – – – Med värmeisolering 0 0 

7306 50 80 90 – – – Andra 0 0 

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt
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7306 61 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt 

– – – Med en väggtjocklek av mindre än 2 mm 

7306 61 11 00 – – – – Av rostfritt stål 0 0 

7306 61 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med en väggtjocklek av minst 2 mm 

7306 61 91 00 – – – – Av rostfritt stål 0 0 

7306 61 99 00 – – – – Andra 0 0 

7306 69 – – Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt 

7306 69 10 00 – – – Av rostfritt stål 0 0 

7306 69 90 00 – – – Andra 0 0 

7306 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7307 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål 

– Gjutna rördelar 

7307 11 – – Av icke aducerat gjutjärn 

7307 11 10 00 – – – Av sådana slag som används i tryckrör 5 0 

7307 11 90 00 – – – Andra 5 0 

7307 19 – – Andra 

7307 19 10 00 – – – Av aducerat gjutjärn 5 0 

7307 19 90 00 – – – Andra 5 0 

– Andra rördelar, av rostfritt stål 

7307 21 00 00 – – Flänsar 5 0 

7307 22 – – Gängade knärör, böjar och muffar 

7307 22 10 00 – – – Muffar 0 0 

7307 22 90 00 – – – Knärör och böjar 0 0 

7307 23 – – Stumsvetsrördelar 

7307 23 10 00 – – – Knärör och böjar 5 0
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7307 23 90 00 – – – Andra slag 5 0 

7307 29 – – Andra 

7307 29 10 00 – – – Gängade 5 0 

7307 29 30 00 – – – Avsedda för svetsning 5 0 

7307 29 90 00 – – – Andra slag 5 0 

– Andra slag 

7307 91 00 00 – – Flänsar 5 0 

7307 92 – – Gängade knärör, böjar och muffar 

7307 92 10 00 – – – Muffar 0 0 

7307 92 90 00 – – – Knärör och böjar 0 0 

7307 93 – – Stumsvetsrördelar 

– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm 

7307 93 11 00 – – – – Knärör och böjar 5 0 

7307 93 19 00 – – – – Andra slag 5 0 

– – – Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm 

7307 93 91 00 – – – – Knärör och böjar 5 0 

7307 93 99 00 – – – – Andra slag 5 0 

7307 99 – – Andra 

7307 99 10 – – – Gängade 

7307 99 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7307 99 10 90 – – – – Andra 5 0 

7307 99 30 00 – – – Avsedda för svetsning 5 0 

7307 99 90 00 – – – Andra slag 5 0 

7308 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monterings
färdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner 
(t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, 
tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, 
dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller 
stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade 
för användning i konstruktioner
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7308 10 00 00 – Broar och brosektioner 0 0 

7308 20 00 00 – Torn och fackverksmaster 0 0 

7308 30 00 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 0 0 

7308 40 – Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för 
användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. 

7308 40 10 00 – – Gruvstöttor 0 0 

7308 40 90 00 – – Andra 0 0 

7308 90 – Andra slag 

7308 90 10 00 – – Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta 
dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbe
ten 

0 0 

– – Andra 

– – – Enbart eller huvudsakligen av plåt 

7308 90 51 00 – – – – Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med 
isolerande kärna 

0 0 

7308 90 59 00 – – – – Andra 0 0 

7308 90 99 00 – – – Andra 0 0 

7309 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska 
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

7309 00 10 00 – För gaser (andra än komprimerad eller till vätska förtätad 
gas) 

7 0 

– För vätskor 

7309 00 30 00 – – Med inre beklädnad eller värmeisolerade 7 0 

– – Andra 

7309 00 51 00 – – – Med en rymd av mer än 100 000 l 7 0 

7309 00 59 00 – – – Med en rymd av högst 100 000 l 7 0 

7309 00 90 00 – För fasta ämnen 7 0 

7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av 
järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad 
eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, 
även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte för
sedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning 

7310 10 00 00 – Med en rymd av minst 50 l 5 0
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– Med en rymd av mindre än 50 l 

7310 21 – – Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning 

7310 21 11 00 – – – Konservburkar av det slag som används för mat 5 0 

7310 21 19 00 – – – Konservburkar av det slag som används för dryck 5 0 

– – – Andra 

7310 21 91 00 – – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 5 0 

7310 21 99 00 – – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 5 0 

7310 29 – – Andra 

7310 29 10 00 – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 5 0 

7310 29 90 00 – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 5 0 

7311 00 Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska 
förtätad gas 

7311 00 10 00 – Sömlösa 5 0 

– Andra 

7311 00 91 00 – – Med en rymd av mindre än 1 000 l 5 0 

7311 00 99 00 – – Med en rymd av minst 1 000 l 5 0 

7312 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn 
eller stål, utan elektrisk isolering 

7312 10 – Tvinnad tråd, linor och kablar 

7312 10 20 00 – – Av rostfritt stål 0 0 

– – Andra 

– – – Med största tvärmått av högst 3 mm 

7312 10 41 00 – – – – Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar 
(mässing) 

0 0 

7312 10 49 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med största tvärmått av mer än 3 mm 

– – – – Tvinnad tråd 

7312 10 61 00 – – – – – Icke överdragen 0 0 

– – – – – Överdragen
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7312 10 65 00 – – – – – – Förzinkad 0 0 

7312 10 69 00 – – – – – – Annan 0 0 

– – – – Linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke 

– – – – – Icke överdragen eller enbart pläterad eller överdragen 
med zink, med ett största tvärsnitt av 

7312 10 81 00 – – – – – – Mer än 3 mm men högst 12 mm 0 0 

7312 10 83 00 – – – – – – Mer än 12 mm men högst 24 mm 0 0 

7312 10 85 00 – – – – – – Mer än 24 mm men högst 48 mm 0 0 

7312 10 89 00 – – – – – – Mer än 48 mm 0 0 

7312 10 98 00 – – – – – Andra 0 0 

7312 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7313 00 00 00 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat 
tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av 
sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål 

0 0 

7314 Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängsel
nät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål 

– Vävd duk 

7314 12 00 00 – – Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål 0 0 

7314 14 00 00 – – Annan duk, av rostfritt stål 0 0 

7314 19 00 00 – – Andra 0 0 

7314 20 – Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsnings
punkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm 
och med en maskstorlek av minst 100 cm 2 

7314 20 10 00 – – Av räfflad tråd 0 0 

7314 20 90 00 – – Andra 0 0 

– Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i kors
ningspunkterna 

7314 31 00 00 – – Pläterade eller överdragna med zink 0 0 

7314 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) 

7314 41 – – Överdragna med zink
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7314 41 10 00 – – – Med sexkantiga maskor 0 0 

7314 41 90 00 – – – Andra 0 0 

7314 42 – – Överdragna med plast 

7314 42 10 00 – – – Med sexkantiga maskor 0 0 

7314 42 90 00 – – – Andra 0 0 

7314 49 00 00 – – Andra 0 0 

7314 50 00 00 – Klippnät 0 0 

7315 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

– Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor 

7315 11 – – Rullkedjor 

7315 11 10 00 – – – Av sådant slag som används för cyklar och motorcyklar 5 0 

7315 11 90 00 – – – Andra 5 0 

7315 12 00 00 – – Andra kedjor 5 0 

7315 19 00 00 – – Delar 5 0 

7315 20 00 00 – Snökedjor o.d. 5 0 

– Andra kedjor samt kättingar 

7315 81 00 00 – – Stolpkätting 5 0 

7315 82 – – Andra, med svetsade länkar 

7315 82 10 00 – – – Med största tvärmått hos materialet av högst 16 mm 5 0 

7315 82 90 00 – – – Med största tvärmått hos materialet av mer än 16 mm 5 0 

7315 89 00 00 – – Andra 5 0 

7315 90 00 00 – Andra delar 5 0 

7316 00 00 00 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

5 0 

7317 00 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande 
artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, 
dock inte sådana med huvud av koppar 

7317 00 10 00 – Häftstift 0 0
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– Andra slag 

– – Av tråd 

7317 00 20 00 – – – Spik i band eller rullar 0 0 

7317 00 40 00 – – – Stålspik, innehållande minst 0,5 % viktprocent kol, härdad 0 0 

– – – Andra 

7317 00 61 00 – – – – Förzinkade 0 0 

7317 00 69 00 – – – – Andra 0 0 

7317 00 90 00 – – Andra 0 0 

7318 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, sax
sprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och lik
nande artiklar, av järn eller stål 

– Gängade artiklar 

7318 11 00 00 – – Franska träskruvar 5 0 

7318 12 – – Andra träskruvar 

7318 12 10 00 – – – Av rostfritt stål 5 0 

7318 12 90 – – – Andra 

7318 12 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 12 90 90 – – – – Andra 5 0 

7318 13 00 00 – – Skruvkrokar och skruvöglor 5 0 

7318 14 – – Självgängande skruvar 

7318 14 10 00 – – – Av rostfritt stål 2 0 

– – – Andra 

7318 14 91 – – – – Plåtskruvar 

7318 14 91 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 14 91 90 – – – – – Andra 5 0 

7318 14 99 – – – – Andra 

7318 14 99 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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7318 14 99 90 – – – – – Andra 5 0 

7318 15 – – Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar 
eller underläggsbrickor 

7318 15 10 – – – Skruvar, svarvade av massivt material, med en skafttjock
lek av högst 6 mm 

7318 15 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 10 90 – – – – Andra 5 0 

– – – Andra 

7318 15 20 00 – – – – För att fästa järnvägsmateriel 5 0 

– – – – Andra 

– – – – – Utan huvud 

7318 15 30 00 – – – – – – Av rostfritt stål 5 0 

– – – – – – Andra 

7318 15 41 – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 

7318 15 41 10 – – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 41 90 – – – – – – – – Andra 5 0 

7318 15 49 00 – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 5 0 

– – – – – Med huvud 

– – – – – – Spårskruvar och krysskruvar 

7318 15 51 00 – – – – – – – Av rostfritt stål 5 0 

7318 15 59 – – – – – – – Andra 

7318 15 59 10 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 59 90 – – – – – – – Andra 5 0 

– – – – – – Sexkantshålskruvar (insex) 

7318 15 61 – – – – – – – Av rostfritt stål 

7318 15 61 10 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 61 90 – – – – – – – Andra 5 0 

7318 15 69 – – – – – – – Andra
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7318 15 69 10 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 69 90 – – – – – – – Andra 5 0 

– – – – – – Sexkantsskruvar 

7318 15 70 00 – – – – – – – Av rostfritt stål 5 0 

– – – – – – – Andra 

7318 15 81 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 

7318 15 81 10 – – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 81 90 – – – – – – – – Andra 5 0 

7318 15 89 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 

7318 15 89 10 – – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 89 90 – – – – – – – – Andra 5 0 

7318 15 90 – – – – – – Andra 

7318 15 90 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 15 90 90 – – – – – – Andra 5 0 

7318 16 – – Muttrar 

7318 16 10 – – – Svarvade av massivt material, med en håldiameter av 
högst 6 mm 

7318 16 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 16 10 90 – – – – Andra 5 0 

– – – Andra 

7318 16 30 – – – – Av rostfritt stål 

7318 16 30 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 16 30 90 – – – – – Andra 5 0 

– – – – Andra 

7318 16 50 – – – – – Självlåsande muttrar 

7318 16 50 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 16 50 90 – – – – – – Andra 5 0
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– – – – – Andra 

7318 16 91 – – – – – – Med en håldiameter av högst 12 mm 

7318 16 91 10 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 16 91 90 – – – – – – – Andra 5 0 

7318 16 99 – – – – – – Med en håldiameter av mer än 12 mm 

7318 16 99 10 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 16 99 90 – – – – – – – Andra 5 0 

7318 19 00 – – Andra 

7318 19 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 19 00 90 – – – Andra 5 0 

– Ogängade artiklar 

7318 21 00 – – Fjäderbrickor och andra låsbrickor 

7318 21 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 21 00 90 – – – Andra 5 0 

7318 22 00 – – Andra underläggsbrickor 

7318 22 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 22 00 90 – – – Andra 5 0 

7318 23 00 – – Nitar 

7318 23 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 23 00 90 – – – Andra 5 0 

7318 24 00 – – Kilar, sprintar och saxsprintar 

7318 24 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 24 00 90 – – – Andra 5 0 

7318 29 00 – – Andra 

7318 29 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7318 29 00 90 – – – Andra 1 0
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7319 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och lik
nande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, 
säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

7319 20 00 00 – Säkerhetsnålar 5 0 

7319 30 00 00 – Knappnålar och liknande artiklar 5 0 

7319 90 – Andra slag 

7319 90 10 00 – – Synålar, stoppnålar och brodernålar 5 0 

7319 90 90 00 – – Andra 5 0 

7320 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål 

7320 10 – Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar 

– – Varmbearbetade 

7320 10 11 00 – – – Bladfjädrar och blad därtill 5 0 

7320 10 19 00 – – – Andra 5 0 

7320 10 90 00 – – Andra 5 0 

7320 20 – Skruvfjädrar 

7320 20 20 00 – – Varmbearbetade 5 0 

– – Andra 

7320 20 81 – – – Tryckfjädrar 

7320 20 81 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 20 81 90 – – – – Andra 5 0 

7320 20 85 – – – Sträckfjädrar 

7320 20 85 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 20 85 90 – – – – Andra 5 0 

7320 20 89 – – – Andra 

7320 20 89 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 20 89 90 – – – – Andra 5 0 

7320 90 – Andra slag
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7320 90 10 – – Flata spiralfjädrar 

7320 90 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 90 10 90 – – – Andra 5 0 

7320 90 30 – – Tallriksfjädrar 

7320 90 30 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 90 30 90 – – – Andra 5 0 

7320 90 90 – – Andra 

7320 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7320 90 90 90 – – – Andra 5 0 

7321 Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glöd
pannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska 
artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av 
järn eller stål 

– Apparater för matlagning samt tallriksvärmare 

7321 11 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 11 10 00 – – – Med ugn, inbegripet separata ugnar 10 0 

7321 11 90 00 – – – Andra 5 0 

7321 12 00 00 – – För flytande bränsle 5 0 

7321 19 00 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 5 0 

– Andra apparater 

7321 81 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 81 10 00 – – – Med avgasutlopp 5 0 

7321 81 90 00 – – – Andra 5 0 

7321 82 – – För flytande bränsle 

7321 82 10 00 – – – Med avgasutlopp 5 0 

7321 82 90 00 – – – Andra 5 0 

7321 89 00 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 5 0 

7321 90 00 00 – Delar 5 0
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7322 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elekt
risk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, 
av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegri
pet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad 
luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men 
utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar 
till sådana apparater, av järn eller stål 

– Radiatorer och delar till radiatorer 

7322 11 00 00 – – Av gjutjärn 10 0 

7322 19 00 00 – – Andra 5 0 

7322 90 00 – Andra slag 

7322 90 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 1 0 

– – Andra: 

7322 90 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7322 90 00 98 – – – Andra 5 0 

7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av 
järn eller stål 

7323 10 00 00 – Stålull; diskbollar, putsvantar o.d. 5 0 

– Andra slag 

7323 91 00 00 – – Av gjutjärn, oemaljerade 5 0 

7323 92 00 00 – – Av gjutjärn, emaljerade 5 0 

7323 93 – – Av rostfritt stål 

7323 93 10 00 – – – Bordsartiklar 5 0 

7323 93 90 00 – – – Andra 5 0 

7323 94 – – Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade 

7323 94 10 00 – – – Bordsartiklar 5 0 

7323 94 90 00 – – – Andra 5 0 

7323 99 – – Andra 

7323 99 10 00 – – – Bordsartiklar 5 0 

– – – Andra 

7323 99 91 00 – – – – Lackerade eller målade 5 0
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7323 99 99 00 – – – – Andra 5 0 

7324 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål 

7324 10 00 – Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål 

7324 10 00 10 – – Sanitetsvaror (men inte delar därav), för användning i civila 
flygplan 

0 0 

7324 10 00 90 – – Andra 5 0 

– Badkar 

7324 21 00 00 – – Av gjutjärn, även emaljerade 10 0 

7324 29 00 00 – – Andra 10 0 

7324 90 00 – Andra slag, inbegripet delar 

7324 90 00 10 – – Sanitetsvaror (men inte delar därav), för användning i civila 
flygplan 

0,5 0 

7324 90 00 90 – – Andra 5 0 

7325 Andra gjutna varor av järn eller stål 

7325 10 – Av icke aducerat gjutjärn 

7325 10 50 00 – – Brunnsluckor 5 0 

– – Andra 

7325 10 92 00 – – – För avlopps- och vattenledningar etc. 5 0 

7325 10 99 00 – – – Andra 5 0 

– Andra slag 

7325 91 00 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 5 0 

7325 99 – – Andra 

7325 99 10 00 – – – Av aducerat gjutjärn 5 0 

7325 99 90 00 – – – Andra 5 0 

7326 Andra varor av järn eller stål 

– Smidda varor, inte vidare bearbetade 

7326 11 00 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 5 0 

7326 19 – – Andra
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7326 19 10 00 – – – Friformsmidda 5 0 

7326 19 90 – – – Andra 

7326 19 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 5 0 

7326 19 90 90 – – – – Andra 

7326 20 – Varor av järn- eller ståltråd 

7326 20 30 00 – – Fågelburar och liknande burar 5 0 

7326 20 50 00 – – Trådkorgar 5 0 

7326 20 80 – – Andra 

7326 20 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

7326 20 80 90 – – – Andra 5 0 

7326 90 – Andra slag 

7326 90 10 00 – – Snusdosor, cigarettetuier, dosor och askar för puder och 
andra kosmetiska preparat och liknande artiklar 

5 0 

7326 90 30 00 – – Stegar och trappstegar 5 0 

7326 90 40 00 – – Lastpallar och liknande artiklar 5 0 

7326 90 50 00 – – Rullar och trummor för kablar, slangar o.d. 5 0 

7326 90 60 00 – – Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande 
artiklar för byggnadsindustrin 

5 0 

7326 90 70 00 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

5 0 

– – Andra artiklar av järn eller stål 

7326 90 91 00 – – – Friformsmidda 5 0 

7326 90 93 – – – Sänksmidda 

7326 90 93 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

7326 90 93 90 – – – – Andra 5 0 

7326 90 95 00 – – – Sintrade 5 0 

7326 90 98 – – – Andra 

7326 90 98 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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7326 90 98 90 – – – – Andra 5 0 

74 KAPITEL 74 – KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR 

7401 00 00 00 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) 0 0 

7402 00 00 00 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering 0 0 

7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form 

– Raffinerad koppar 

7403 11 00 00 – – Katoder och katodsektioner 0 0 

7403 12 00 00 – – Trådämnen 0 0 

7403 13 00 00 – – Billets 0 0 

7403 19 00 00 – – Annan 0 0 

– Kopparlegeringar 

7403 21 00 00 – – Kopparzinklegeringar (mässing) 0 0 

7403 22 00 00 – – Koppartennlegeringar (brons) 0 0 

7403 29 00 00 – – Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlege
ringar enligt nr 7405) 

0 0 

7404 00 Avfall och skrot av koppar 

7404 00 10 00 – Av raffinerad koppar 0 0 

– Av kopparlegeringar 

7404 00 91 00 – – Av kopparzinklegeringar (mässing) 0 0 

7404 00 99 00 – – Andra 0 0 

7405 00 00 00 Kopparförlegeringar 0 0 

7406 Pulver och fjäll av koppar 

7406 10 00 00 – Pulver med annan än bladstruktur 0 0 

7406 20 00 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll 0 0 

7407 Stång och profiler av koppar 

7407 10 00 00 – Av raffinerad koppar 0 0 

– Av kopparlegering
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7407 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7407 21 10 00 – – – Stång 0 0 

7407 21 90 00 – – – Profiler 0 0 

7407 29 – – Av annan kopparlegering 

7407 29 10 00 – – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver) 

0 0 

7407 29 90 00 – – – Andra 0 0 

7408 Tråd av koppar 

– Av raffinerad koppar 

7408 11 00 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 6 mm 0 0 

7408 19 – – Annan 

7408 19 10 00 – – – Med ett största tvärmått av mer än 0,5 mm 0 0 

7408 19 90 00 – – – Med ett största tvärmått av högst 0,5 mm 0 0 

– Av kopparlegering 

7408 21 00 00 – – Av kopparzinklegering (mässing) 0 0 

7408 22 00 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

0 0 

7408 29 00 00 – – Av annan kopparlegering 0 0 

7409 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm 

– Av raffinerad koppar 

7409 11 00 00 – – I ringar eller rullar 0 0 

7409 19 00 00 – – Andra 0 0 

– Av kopparzinklegering (mässing) 

7409 21 00 00 – – I ringar eller rullar 0 0 

7409 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Av koppartennlegering (brons)
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7409 31 00 00 – – I ringar eller rullar 0 0 

7409 39 00 00 – – Andra 0 0 

7409 40 – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

7409 40 10 00 – – Av kopparnickellegering 0 0 

7409 40 90 00 – – Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 0 0 

7409 90 00 00 – Av annan kopparlegering 0 0 

7410 Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med 
papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm 

– Utan förstärkning 

7410 11 00 00 – – Av raffinerad koppar 0 0 

7410 12 00 00 – – Av kopparlegering 0 0 

– Med förstärkning 

7410 21 00 00 – – Av raffinerad koppar 0 0 

7410 22 00 00 – – Av kopparlegering 0 0 

7411 Rör av koppar 

7411 10 – Av raffinerad koppar 

– – Raka 

7411 10 11 00 – – – Med en väggtjocklek av mer än 0,6 mm 0 0 

7411 10 19 00 – – – Med en väggtjocklek av högst 0,6 mm 0 0 

7411 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Av kopparlegering 

7411 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7411 21 10 00 – – – Raka 0 0 

7411 21 90 00 – – – Andra 0 0 

7411 22 00 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

0 0 

7411 29 00 00 – – Andra 0 0
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7412 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar 

7412 10 00 00 – Av raffinerad koppar 0 0 

7412 20 00 00 – Av kopparlegering 0 0 

7413 00 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk 
isolering 

7413 00 20 00 – Av raffinerad koppar 0 0 

7413 00 80 00 – Av kopparlegering 0 0 

[7414] 

7415 Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av 
koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, 
bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande ar
tiklar, av koppar 

7415 10 00 00 – Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar 0 0 

– Andra artiklar, ogängade 

7415 21 00 00 – – Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 0 0 

7415 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra artiklar, gängade 

7415 33 00 00 – – Skruvar; bultar och muttrar 0 0 

7415 39 00 00 – – Andra 0 0 

[7416] 

[7417] 

7418 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sa
nitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar 

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d. 

7418 11 00 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 0 0 

7418 19 – – Andra slag
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7418 19 10 00 – – – Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av så
dana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt 
delar till sådana apparater, av koppar 

0 0 

7418 19 90 00 – – – Andra 0 0 

7418 20 00 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 0 0 

7419 Andra varor av koppar 

7419 10 00 00 – Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor 0 0 

– Andra slag 

7419 91 00 00 – – Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade 0 0 

7419 99 – – Andra 

7419 99 10 00 – – – Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar 
med ett största tvärmått av högst 6 mm; klippnät av 
koppar 

0 0 

7419 99 30 00 – – – Fjädrar 0 0 

7419 99 90 00 – – – Andra 0 0 

75 KAPITEL 75 – NICKEL OCH VAROR AV NICKEL 

7501 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter 
vid framställning av nickel 

7501 10 00 00 – Nickelskärsten 0 0 

7501 20 00 00 – Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställ
ning av nickel 

0 0 

7502 Nickel i obearbetad form 

7502 10 00 00 – Olegerad nickel 0 0 

7502 20 00 00 – Nickellegeringar 0 0 

7503 00 Avfall och skrot av nickel 

7503 00 10 00 – Av olegerad nickel 0 0 

7503 00 90 00 – Av nickellegering 0 0 

7504 00 00 00 Pulver och fjäll av nickel 0 0 

7505 Stång, profiler och tråd av nickel 

– Stång och profiler
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7505 11 00 00 – – Av olegerad nickel 0 0 

7505 12 00 00 – – Av nickellegering 0 0 

– Tråd 

7505 21 00 00 – – Av olegerad nickel 0 0 

7505 22 00 00 – – Av nickellegering 0 0 

7506 Plåt, band och folier av nickel 

7506 10 00 00 – Av olegerad nickel 0 0 

7506 20 00 00 – Av nickellegering 0 0 

7507 Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av 
nickel 

– Rör 

7507 11 00 00 – – Av olegerad nickel 0 0 

7507 12 00 00 – – Av nickellegering 0 0 

7507 20 00 00 – Rördelar 0 0 

7508 Andra varor av nickel 

7508 10 00 00 – Duk, galler och nät av nickeltråd 0 0 

7508 90 00 00 – Andra slag 0 0 

76 KAPITEL 76 – ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM 

7601 Aluminium i obearbetad form 

7601 10 00 00 – Olegerat aluminium 0 0 

7601 20 – Aluminiumlegeringar 

7601 20 10 00 – – Primära 0 0 

– – Sekundära 

7601 20 91 00 – – – I form av göt eller i flytande form 0 0 

7601 20 99 00 – – – Andra 0 0 

7602 00 Avfall och skrot av aluminium 

– Avfall
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7602 00 11 00 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån; 
avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en 
tjocklek av högst 0,2 mm 

0 0 

7602 00 19 00 – – Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindu
strin) 

0 0 

7602 00 90 00 – Skrot 0 0 

7603 Pulver och fjäll av aluminium 

7603 10 00 00 – Pulver med annan än bladstruktur 0 0 

7603 20 00 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll 0 0 

7604 Stång och profiler av aluminium 

7604 10 – Av olegerat aluminium 

7604 10 10 00 – – Stång 0 0 

7604 10 90 00 – – Profiler 0 0 

– Av aluminiumlegering 

7604 21 00 00 – – Ihåliga profiler 0 0 

7604 29 – – Andra 

7604 29 10 00 – – – Stång 0 0 

7604 29 90 00 – – – Profiler 0 0 

7605 Tråd av aluminium 

– Av olegerat aluminium 

7605 11 00 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 0 0 

7605 19 00 00 – – Annan 0 0 

– Av aluminiumlegering 

7605 21 00 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 0 0 

7605 29 00 00 – – Annan 0 0 

7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 
0,2 mm 

– Av kvadratisk eller rektangulär form
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7606 11 – – Av olegerat aluminium 

7606 11 10 00 – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 0 0 

– – – Andra 

7606 11 91 00 – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

7606 11 93 00 – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 0 0 

7606 11 99 00 – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 0 0 

7606 12 – – Av aluminiumlegering 

7606 12 10 00 – – – Band för persienner 0 0 

– – – Andra 

7606 12 50 00 – – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 0 0 

– – – – Andra 

7606 12 91 00 – – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 0 0 

7606 12 93 00 – – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 0 0 

7606 12 99 00 – – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 0 0 

– Av annan form 

7606 91 00 00 – – Av olegerat aluminium 0 0 

7606 92 00 00 – – Av aluminiumlegering 0 0 

7607 Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta 
med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjock
lek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm 

– Utan förstärkning 

7607 11 – – Valsade men inte vidare bearbetade 

7607 11 10 00 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 0 0 

7607 11 90 00 – – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 0 0 

7607 19 – – Andra 

7607 19 10 00 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 0 0 

– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm
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7607 19 91 00 – – – – Självhäftande 0 0 

7607 19 99 00 – – – – Andra 0 0 

7607 20 – Med förstärkning 

7607 20 10 00 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
mindre än 0,021 mm 

0 0 

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 

7607 20 91 00 – – – Självhäftande 0 0 

7607 20 99 00 – – – Andra 0 0 

7608 Rör av aluminium 

7608 10 00 00 – Av olegerat aluminium 0 0 

7608 20 – Av aluminiumlegering 

7608 20 20 00 – – Svetsade 0 0 

– – Andra 

7608 20 81 00 – – – Endast strängpressade 0 0 

7608 20 89 00 – – – Andra 0 0 

7609 00 00 00 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium 0 0 

7610 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monterings
färdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner 
(t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk 
till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, 
räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. 
av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner 

7610 10 00 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 0 0 

7610 90 – Andra slag 

7610 90 10 00 – – Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster 0 0 

7610 90 90 00 – – Andra 0 0 

7611 00 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för 
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

0 0
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7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet 
förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för 
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

7612 10 00 00 – Förpackningstuber 0 0 

7612 90 – Andra slag 

7612 90 10 00 – – Tablettrör 0 0 

7612 90 20 00 – – Behållare av sådana slag som används till aerosoler 0 0 

– – Andra 

7612 90 91 00 – – – Med en rymd av minst 50 l 0 0 

7612 90 98 00 – – – Med en rymd av mindre än 50 l 0 0 

7613 00 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska för
tätad gas 

0 0 

7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan 
elektrisk isolering 

7614 10 00 00 – Med kärna av stål 0 0 

7614 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7615 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av alumini
um; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium 

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d. 

7615 11 00 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 0 0 

7615 19 – – Andra slag 

7615 19 10 00 – – – Gjutna 0 0 

7615 19 90 00 – – – Andra slag 0 0 

7615 20 00 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 0 0 

7616 Andra varor av aluminium 

7616 10 00 00 – Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, ni
tar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och lik
nande artiklar 

0 0
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– Andra slag 

7616 91 00 00 – – Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumt
råd 

0 0 

7616 99 – – Andra 

7616 99 10 00 – – – Gjutna 0 0 

7616 99 90 00 – – – Andra 0 0 

78 KAPITEL 78 – BLY OCH VAROR AV BLY 

7801 Bly i obearbetad form 

7801 10 00 00 – Raffinerat bly 0 0 

– Annat 

7801 91 00 00 – – Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon 
som annat legeringsämne 

0 0 

7801 99 – – Annat 

7801 99 10 00 – – – För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver 0 0 

– – – Annat 

7801 99 91 00 – – – – Blylegeringar 0 0 

7801 99 99 00 – – – – Annat 0 0 

7802 00 00 00 Avfall och skrot av bly 0 0 

[7803] 

7804 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 

– Plåt, band och folier 

7804 11 00 00 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
högst 0,2 mm 

0 0 

7804 19 00 00 – – Andra 0 0 

7804 20 00 00 – Pulver och fjäll 0 0 

[7805] 

7806 00 Andra varor av bly 

7806 00 10 00 – Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring 
av radioaktiva ämnen (Euratom) 

0 0
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7806 00 30 00 – Stång, profiler och tråd 0 0 

7806 00 50 00 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 0 0 

7806 00 80 00 – Andra slag 0 0 

79 KAPITEL 79 – ZINK OCH VAROR AV ZINK 

7901 Zink i obearbetad form 

– Olegerad zink 

7901 11 00 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent zink 0 0 

7901 12 – – Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink 

7901 12 10 00 – – – Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 
99,99 viktprocent zink 

0 0 

7901 12 30 00 – – – Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 
99,95 viktprocent zink 

0 0 

7901 12 90 00 – – – Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 
viktprocent zink 

0 0 

7901 20 00 00 – Zinklegeringar 0 0 

7902 00 00 00 Avfall och skrot av zink 0 0 

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink 

7903 10 00 00 – Zinkstoft 0 0 

7903 90 00 00 – Andra slag 0 0 

7904 00 00 00 Stång, profiler och tråd av zink 0 0 

7905 00 00 00 Plåt, band och folier av zink 0 0 

[7906] 

7907 00 Andra varor av zink 

7907 00 10 00 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 0 0 

7907 00 90 00 – Andra slag 0 0 

80 KAPITEL 80 – TENN OCH VAROR AV TENN 

8001 Tenn i obearbetad form 

8001 10 00 00 – Olegerat tenn 0 0
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8001 20 00 00 – Tennlegeringar 0 0 

8002 00 00 00 Avfall och skrot av tenn 0 0 

8003 00 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn 0 0 

[8004] 

[8005] 

[8006] 

8007 00 Andra varor av tenn 

8007 00 10 00 – Plåt och band med en tjocklek av mer än 0,2 mm 0 0 

8007 00 30 00 – Folie (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, 
papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärk
ningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm; pulver och 
fjäll 

0 0 

8007 00 50 00 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 0 0 

8007 00 90 00 – Andra 0 0 

81 KAPITEL 81 – ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

8101 Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot 

8101 10 00 00 – Pulver 0 0 

– Andra slag 

8101 94 00 00 – – Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

0 0 

8101 96 00 00 – – Tråd 0 0 

8101 97 00 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8101 99 – – Andra 

8101 99 10 00 – – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

0 0 

8101 99 90 00 – – – Andra 0 0 

8102 Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot 

8102 10 00 00 – Pulver 0 0
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– Andra slag 

8102 94 00 00 – – Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

0 0 

8102 95 00 00 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

0 0 

8102 96 00 00 – – Tråd 0 0 

8102 97 00 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8102 99 00 00 – – Andra 0 0 

8103 Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot 

8103 20 00 00 – Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits en
bart genom sintring; pulver 

0 0 

8103 30 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8103 90 – Andra slag 

8103 90 10 00 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, tråd, plåt, band och folier 

0 0 

8103 90 90 00 – – Andra 0 0 

8104 Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och 
skrot 

– Magnesium i obearbetad form 

8104 11 00 00 – – Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium 0 0 

8104 19 00 00 – – Annat 0 0 

8104 20 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8104 30 00 00 – Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning; 
pulver 

0 0 

8104 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8105 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och 
skrot 

8105 20 00 00 – Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver 

0 0 

8105 30 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8105 90 00 00 – Andra slag 0 0
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8106 00 Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot 

8106 00 10 00 – Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 0 0 

8106 00 90 00 – Andra 0 0 

8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot 

8107 20 00 00 – Kadmium i obearbetad form; pulver 0 0 

8107 30 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8107 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8108 Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot 

8108 20 00 – Titan i obearbetad form; pulver 

8108 20 00 10 – – Porös titan 0 0 

8108 20 00 20 – – Pulver 0 0 

8108 20 00 90 – – Andra 0 0 

8108 30 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8108 90 – Andra slag 

8108 90 30 00 – – Stång, profiler och tråd 0 0 

8108 90 50 00 – – Plåt, band och folier 0 0 

8108 90 60 00 – – Rör 0 0 

8108 90 90 00 – – Andra 0 0 

8109 Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot 

8109 20 00 00 – Zirkonium i obearbetad form; pulver 0 0 

8109 30 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8109 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8110 Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot 

8110 10 00 00 – Antimon i obearbetad form; pulver 0 0 

8110 20 00 00 – Avfall och skrot 0 0 

8110 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8111 00 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot

SV L 161/696 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

– Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8111 00 11 00 – – Mangan i obearbetad form; pulver 0 0 

8111 00 19 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8111 00 90 00 – Andra slag 0 0 

8112 Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indi
um, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av 
dessa metaller, inbegripet avfall och skrot 

– Beryllium 

8112 12 00 00 – – I obearbetad form; pulver 0 0 

8112 13 00 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8112 19 00 00 – – Annat 0 0 

– Krom 

8112 21 – – I obearbetad form; pulver 

8112 21 10 00 – – – Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent nickel 0 0 

8112 21 90 00 – – – Annat 0 0 

8112 22 00 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8112 29 00 00 – – Annat 0 0 

– Tallium 

8112 51 00 00 – – I obearbetad form; pulver 5 0 

8112 52 00 00 – – Avfall och skrot 0 0 

8112 59 00 00 – – Annat 0 0 

– Andra slag 

8112 92 – – I obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8112 92 10 00 – – – Hafnium (celtium) 0 0 

– – – Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; 
germanium 

8112 92 21 00 – – – – Avfall och skrot 0 0
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– – – – Annat 

8112 92 31 00 – – – – – Niob (columbium); rhenium 0 0 

8112 92 81 00 – – – – – Indium 5 0 

8112 92 89 00 – – – – – Gallium 0 0 

8112 92 91 00 – – – – – Vanadin 0 0 

8112 92 95 00 – – – – – Germanium 0 0 

8112 99 – – Andra 

8112 99 20 00 – – – Hafnium (celtium); germanium 0 0 

8112 99 30 00 – – – Niob (columbium); rhenium 0 0 

8112 99 70 – – – Gallium; indium; vanadin 

8112 99 70 10 – – – – Gallium 0 0 

8112 99 70 90 – – – – Andra 0 0 

8113 00 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot 

8113 00 20 00 – I obearbetad form 0 0 

8113 00 40 00 – Avfall och skrot 0 0 

8113 00 90 00 – Andra slag 0 0 

82 KAPITEL 82 – VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH 
GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyff
lar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; 
yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och lik
nande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häck
saxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av 
sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

8201 10 00 00 – Spadar och skyfflar 10 3 

8201 20 00 00 – Högafflar och grepar 10 3 

8201 30 00 00 – Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 10 3 

8201 40 00 00 – Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 10 3 

8201 50 00 00 – Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet 
fjäderfäsaxar) 

10 3 

8201 60 00 00 – Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två hän
der 

10 3
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8201 90 00 00 – Andra handverktyg och handredskap av sådana slag som 
används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk 

10 3 

8202 Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, 
spårfräsar och otandade sågblad) 

8202 10 00 00 – Handsågar 10 3 

8202 20 00 00 – Bandsågblad 10 3 

– Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och spårfräsar) 

8202 31 00 00 – – Med verksam del av stål 2 0 

8202 39 00 00 – – Andra slag, inbegripet delar 2 0 

8202 40 00 00 – Sågkedjor för motorsågar 2 0 

– Andra sågblad 

8202 91 00 00 – – Raka sågblad för metallbearbetning 2 0 

8202 99 – – Andra slag 

– – – Med verksam del av stål 

8202 99 11 00 – – – – För metallbearbetning 2 0 

8202 99 19 00 – – – – För bearbetning av andra material 2 0 

8202 99 90 00 – – – Med verksam del av annat material 2 0 

8203 Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåt
saxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande hand
verktyg 

8203 10 00 00 – Filar, raspar och liknande verktyg 2 0 

8203 20 – Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger) pincet
ter och liknande verktyg 

8203 20 10 00 – – Pincetter 2 0 

8203 20 90 00 – – Andra 2 0 

8203 30 00 00 – Plåtsaxar och liknande verktyg 2 0 

8203 40 00 00 – Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg 2 0 

8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); ut
bytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag
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– Skruvnycklar och skiftnycklar 

8204 11 00 00 – – Skruvnycklar 10 3 

8204 12 00 – – Skiftnycklar 

8204 12 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 5 0 

8204 12 00 90 – – – Andra 10 3 

8204 20 00 00 – Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 10 3 

8205 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, 
skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedald
rivna slipstenar och slipskivor med ställning 

8205 10 00 00 – Borr- och gängverktyg 10 3 

8205 20 00 00 – Hammare och släggor 10 3 

8205 30 00 00 – Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för 
träbearbetning 

10 3 

8205 40 00 00 – Skruvmejslar 10 3 

– Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter) 

8205 51 00 00 – – Verktyg och redskap för hushållsbruk 10 3 

8205 59 – – Andra 

8205 59 10 00 – – – Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare 
och målare 

8 3 

8205 59 30 00 – – – Patrondrivna apparater för nitning, pluggning, etc. 8 3 

8205 59 90 – – – Andra slag 

8205 59 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 5 0 

8205 59 90 90 – – – – Andra 8 3 

8205 60 00 00 – Blåslampor 10 3 

8205 70 00 00 – Skruvstycken, skruvtvingar o.d. 10 3 

8205 80 00 00 – Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna 
slipstenar och slipskivor med ställning 

10 3 

8205 90 00 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

10 3
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8206 00 00 00 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i 
detaljhandelsförpackningar 

10 3 

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för 
verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, 
borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller 
skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matri
ser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller 
jordborrning 

– Verktyg för berg- eller jordborrning 

8207 13 00 00 – – Med verksam del av kermet 2 0 

8207 19 – – Andra, inbegripet delar 

8207 19 10 00 – – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2 0 

8207 19 90 00 – – – Andra slag 2 0 

8207 20 – Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning 
av metall 

8207 20 10 00 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2 0 

8207 20 90 00 – – Med verksam del av annat material 2 0 

8207 30 – Verktyg för pressning eller stansning 

8207 30 10 – – För metallbearbetning 

8207 30 10 10 – – – Utbytbara stansar för präglingsrör som används i arbets
bänkar enligt nr 8459 70 00 00 

0 0 

8207 30 10 90 – – – Andra 2 0 

8207 30 90 00 – – Andra slag 2 0 

8207 40 – Verktyg för gängning 

– – För metallbearbetning 

8207 40 10 00 – – – Gängtappar 2 0 

8207 40 30 00 – – – Andra gängverktyg 2 0 

8207 40 90 00 – – Andra slag 2 0 

8207 50 – Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborrning 

8207 50 10 00 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 50 30 00 – – – Mur- och betongborrar 2 0
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– – – Andra slag 

– – – – För metallbearbetning 

8207 50 50 00 – – – – – Med verksam del av kermet 2 0 

8207 50 60 00 – – – – – Med verksam del av snabbstål 2 0 

8207 50 70 00 – – – – – Med verksam del av annat material 2 0 

8207 50 90 00 – – – – Andra slag 2 0 

8207 60 – Verktyg för arborrning o.d. eller driftning 

8207 60 10 00 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2 0 

– – Med verksam del av annat material 

– – – För arborrning 

8207 60 30 00 – – – – För metallbearbetning 2 0 

8207 60 50 00 – – – – Andra slag 2 0 

– – – För brotschning 

8207 60 70 00 – – – – För metallbearbetning 2 0 

8207 60 90 00 – – – – Andra slag 2 0 

8207 70 – Verktyg för fräsning 

– – För metallbearbetning 

8207 70 10 00 – – – Med verksam del av kermet 2 0 

– – – Med verksam del av annat material 

8207 70 31 00 – – – – Skaftfräsar 2 0 

8207 70 35 00 – – – – Gängfräsar 2 0 

8207 70 38 00 – – – – Andra 2 0 

8207 70 90 00 – – Andra slag 2 0 

8207 80 – Verktyg för svarvning 

– – För metallbearbetning 

8207 80 11 00 – – – Med verksam del av kermet 2 0 

8207 80 19 00 – – – Med verksam del av annat material 2 0
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8207 80 90 00 – – Andra slag 2 0 

8207 90 – Andra utbytbara verktyg 

8207 90 10 00 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 90 30 00 – – – Klingor till skruvmejslar 2 0 

8207 90 50 00 – – – Verktyg för kuggskärning 2 0 

– – – Andra 

– – – – Med verksam del av kermet 

8207 90 71 00 – – – – – För metallbearbetning 2 0 

8207 90 78 00 – – – – – Andra slag 2 0 

– – – – Med verksam del av annat material 

8207 90 91 00 – – – – – För metallbearbetning 2 0 

8207 90 99 00 – – – – – Andra slag 2 0 

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater 

8208 10 00 00 – För metallbearbetning 2 0 

8208 20 00 00 – För träbearbetning 2 0 

8208 30 – För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livs
medelsindustrin 

8208 30 10 00 – – Cirkelsågar 2 0 

8208 30 90 00 – – Andra slag 2 0 

8208 40 00 00 – För maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk 

2 0 

8208 90 00 00 – Andra slag 2 0 

8209 00 Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omontera
de, av kermet 

8209 00 20 00 – Vändskär 2 0 

8209 00 80 00 – Andra slag 2 0 

8210 00 00 00 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger 
högst 10 kg och som används för beredning eller servering 
av matvaror eller drycker 

10 3
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8211 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsk
nivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana 
knivar 

8211 10 00 00 – Satser med olika artiklar 10 3 

– Andra slag 

8211 91 – – Bordsknivar med fast blad 

8211 91 30 00 – – – Bordsknivar med skaft och blad av rostfritt stål 10 3 

8211 91 80 00 – – – Andra 10 3 

8211 92 00 00 – – Andra knivar med fast blad 10 3 

8211 93 00 00 – – Andra knivar än sådana med fast blad 5 3 

8211 94 00 00 – – Knivblad 10 3 

8211 95 00 00 – – Skaft av oädel metall 10 3 

8212 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt 
blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 

8212 10 – Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) 

8212 10 10 00 – – Rakhyvlar med icke utbytbara blad 8 3 

8212 10 90 00 – – Andra slag 8 3 

8212 20 00 00 – Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 8 3 

8212 90 00 00 – Andra delar 10 3 

8213 00 00 00 Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt 
skär till saxar enligt detta nummer 

10 3 

8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, 
huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller 
för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar 
för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) 

8214 10 00 00 – Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt 
blad till sådana artiklar 

10 3 

8214 20 00 00 – Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (in
begripet nagelfilar) 

10 3 

8214 90 00 00 – Andra slag 10 3 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, soc
kertänger och liknande köks- och bordsartiklar 

8215 10 – Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som 
är förgylld, försilvrad eller platinerad
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8215 10 20 00 – – Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller 
platinerade 

10 3 

– – Andra slag 

8215 10 30 00 – – – Av rostfritt stål 10 3 

8215 10 80 00 – – – Andra 10 3 

8215 20 – Andra satser med olika artiklar 

8215 20 10 00 – – Av rostfritt stål 10 3 

8215 20 90 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

8215 91 00 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 10 3 

8215 99 – – Andra 

8215 99 10 00 – – – Av rostfritt stål 10 3 

8215 99 90 00 – – – Andra 10 3 

83 KAPITEL 83 – DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL 

8301 Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elekt
riska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe, 
försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i 
detta nummer nämnda artiklar 

8301 10 00 00 – Hänglås 10 3 

8301 20 00 – Lås av sådana slag som används till motorfordon 

8301 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8301 20 00 90 – – Andra 10 3 

8301 30 00 00 – Lås av sådana slag som används till möbler 10 3 

8301 40 – Andra lås 

– – Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader 

8301 40 11 00 – – – Cylinderlås 10 3 

8301 40 19 00 – – – Andra 10 3 

8301 40 90 00 – – Andra lås 10 3 

8301 50 00 00 – Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås 10 3
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8301 60 00 – Delar 

8301 60 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8301 60 00 90 – – Andra 10 3 

8301 70 00 00 – Separat föreliggande nycklar 10 3 

8302 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga 
för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rull
gardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, 
skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel 
metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska 
dörrstängare av oädel metall 

8302 10 00 – Gångjärn 

8302 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

8302 10 00 90 – – Andra 10 3 

8302 20 00 – Länkrullar 

8302 20 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

8302 20 00 90 – – Andra 10 3 

8302 30 00 – Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfor
don 

8302 30 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8302 30 00 90 – – Andra 10 3 

– Andra beslag och liknande artiklar 

8302 41 00 – – Lämpliga för byggnader 

8302 41 00 10 – – – Beslag och liknande artiklar till användning i byggnader 
för fönsterstängning med svivel 

2 0 

8302 41 00 90 – – – Andra 10 3 

8302 42 00 – – Andra, lämpliga för möbler 

8302 42 00 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8302 42 00 90 – – – Andra 10 3 

8302 49 00 – – Andra 

8302 49 00 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0
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8302 49 00 90 – – – Andra 10 3 

8302 50 00 00 – Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d. 10 3 

8302 60 00 – Automatiska dörrstängare 

8302 60 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

8302 60 00 90 – – Andra 10 3 

8303 00 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade 
eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt 
kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall 

8303 00 10 00 – Kassaskåp, kassakistor, armerade eller på annat sätt förstärk
ta 

10 3 

8303 00 30 00 – Dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förs
tärkta 

10 3 

8303 00 90 00 – Kassaskrin, dokumentskrin o.d. 10 3 

8304 00 00 00 Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthålla
re, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skrivbords
artiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt 
nr 9403 

10 3 

8305 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, 
pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande 
kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för t.ex. 
kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel metall 

8305 10 00 00 – Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare 10 3 

8305 20 00 00 – Häftklammer i staplar 10 3 

8305 90 00 00 – Andra, inbegripet delar 10 3 

8306 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oä
del metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel 
metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oä
del metall; speglar av oädel metall 

8306 10 00 00 – Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. 10 3 

– Statyetter och andra prydnadsföremål 

8306 21 00 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 10 3 

8306 29 – – Andra 

8306 29 10 00 – – – Av koppar 10 3 

8306 29 90 00 – – – Av annan oädel metall 10 3 

8306 30 00 00 – Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar 10 3
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8307 Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopplings
anordningar 

8307 10 00 – Av järn eller stål 

8307 10 00 10 – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flygplan 0,5 0 

8307 10 00 90 – – Andra 2 0 

8307 90 00 – Av annan oädel metall 

8307 90 00 10 – – Med kopplingsanordningar, för användning i civila flygplan 0,5 0 

8307 90 00 90 – – Andra 2 0 

8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, 
hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana 
slag som används till kläder, skodon, markiser, handväskor, 
reseffekter e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; 
pärlor och paljetter, av oädel metall 

8308 10 00 00 – Hakar, hyskor och snörhålsringar 10 3 

8308 20 00 00 – Rörnitar och tvåspetsnitar 10 3 

8308 90 00 00 – Andra, inbegripet delar 10 3 

8309 Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkap
syler och proppar med pip), sprundtappar med gängning, 
sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, 
av oädel metall 

8309 10 00 00 – Kronkorkar 10 3 

8309 90 – Andra slag 

8309 90 10 00 – – Blykapsyler; aluminiumkapsyler med diameter av mer än 
21 mm 

5 0 

8309 90 90 00 – – Andra 15 3 

8310 00 00 00 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, 
bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag 
av sådana som omfattas av nr 9405 

10 3 

8311 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter av 
oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med fluss
medel, av sådana slag som används för lödning eller svetsning 
eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hårdmetall; 
tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för 
metallsprutning 

8311 10 – Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljus
bågssvetsning 

8311 10 10 – – Svetselektroder fyllda med järn eller stål och överdragna 
med eldfast material
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8311 10 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8311 10 10 90 – – – Andra 10 3 

8311 10 90 00 – – Andra 10 3 

8311 20 00 – Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning 

8311 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8311 20 00 90 – – Andra 10 3 

8311 30 00 00 – Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning 
eller svetsning med låga 

10 3 

8311 90 00 00 – Andra slag 10 3 

XVI AVDELNING XVI – MASKINER OCH APPARATER SAMT 
MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR 
TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING EL
LER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPEL
NING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR 
TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA 
APPARATER 

84 KAPITEL 84 – KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKI
NER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR 
TILL SÅDANA VAROR 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; 
maskiner och apparater för isotopseparation 

8401 10 00 00 – Kärnreaktorer 0 0 

8401 20 00 00 – Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till 
sådana 

0 0 

8401 30 00 00 – Obestrålade bränsleelement 0 0 

8401 40 00 00 – Delar till kärnreaktorer 0 0 

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varm
vattenpannor för centraluppvärmning som också kan pro
ducera lågtrycksånga); hetvattenpannor 

– Ångpannor och andra ånggeneratorer 

8402 11 00 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av mer än 45 ton 
per timme 

2 0 

8402 12 00 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton 
per timme 

10 3 

8402 19 – – Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybrid
pannor 

8402 19 10 00 – – – Tubpannor 5 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/709



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8402 19 90 00 – – – Andra 5 0 

8402 20 00 00 – Hetvattenpannor 5 0 

8402 90 00 00 – Delar 2 0 

8403 Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt 
nr 8402 

8403 10 – Värmepannor 

8403 10 10 00 – – Av gjutjärn 0 0 

8403 10 90 – – Andra 

8403 10 90 10 – – – Värmepannor för centraluppvärmning med en effekt av 
mer än 100 kW men högst 10 000 kW 

10 3 

8403 10 90 20 – – – Värmepannor för centraluppvärmning med en effekt av 
högst 100 kW 

8 3 

8403 10 90 90 – – – Andra 5 0 

8403 90 – Delar 

8403 90 10 00 – – Av gjutjärn 0 0 

8403 90 90 00 – – Andra 0 0 

8404 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenerato
rer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 (t.ex. econo
misers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för 
stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner 

8404 10 00 – Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenera
torer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 

8404 10 00 10 – – För nr 8402 12 00 00 och nr 8403 10 90 8 3 

8404 10 00 90 – – Andra 5 0 

8404 20 00 00 – Kondensorer för ångmaskiner 5 0 

8404 90 00 00 – Delar 5 0 

8405 Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som 
arbetar med vatten, även med gasrenare 

8405 10 00 00 – Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för framställning av acetylengas samt liknande 
gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare 

2 0 

8405 90 00 00 – Delar 2 0 

8406 Ångturbiner
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8406 10 00 00 – Turbiner för framdrivning av fartyg 5 0 

– Andra turbiner 

8406 81 – – Med en effekt av mer än 40 MW 

8406 81 10 00 – – – Ångturbiner för elektriska generatorer 2 0 

8406 81 90 00 – – – Andra slag 2 0 

8406 82 – – Med en effekt av högst 40 MW 

– – – Ångturbiner för elektriska generatorer med en effekt av 

8406 82 11 00 – – – – Högst 10 MW 2 0 

8406 82 19 00 – – – – Mer än 10 MW 5 0 

8406 82 90 00 – – – Andra slag 2 0 

8406 90 – Delar 

8406 90 10 00 – – Statorblad, rotorer och rotorblad 2 0 

8406 90 90 00 – – Andra 5 0 

8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- 
och återgående eller roterande kolvar 

8407 10 00 – Motorer till luftfartyg 

8407 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 0 0 

8407 10 00 90 – – Andra 3 3 

– Motorer för fartygsdrift 

8407 21 – – Utombordsmotorer 

8407 21 10 00 – – – Med en cylindervolym av högst 325 cm 3 5 0 

– – – Med en cylindervolym av mer än 325 cm 3 

8407 21 91 00 – – – – Med en effekt av högst 30 kW 5 0 

8407 21 99 00 – – – – Med en effekt av mer än 30 kW 5 0 

8407 29 – – Andra 

8407 29 20 00 – – – Med en effekt av högst 200 kW 5 0 

8407 29 80 00 – – – Med en effekt av mer än 200 kW 5 0
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– Motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag 
som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och 
med en cylindervolym av 

8407 31 00 00 – – Högst 50 cm 3 5 0 

8407 32 – – Mer än 50 cm 3 men högst 250 cm 3 

8407 32 10 00 – – – Med en cylindervolym av mer än 50 cm 3 men högst 
125 cm 3 

5 0 

8407 32 90 00 – – – Med en cylindervolym av mer än 125 cm 3 men högst 
250 cm 3 

5 0 

8407 33 – – Mer än 250 cm 3 men högst 1 000 cm 3 

8407 33 10 00 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; motorfordon enligt 
nr 8703, 8704 och 8705 

5 0 

8407 33 90 00 – – – Andra 5 0 

8407 34 – – Mer än 1 000 cm 3 

8407 34 10 00 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt 
nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med 
en cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motorfordon 
enligt nr 8705 

0 0 

– – – Andra 

8407 34 30 00 – – – – Begagnade 5 0 

– – – – Nya, med en cylindervolym av 

8407 34 91 – – – – – Högst 1 500 cm 3 

8407 34 91 10 – – – – – – För industriell sammansättning 0 0 

8407 34 91 90 – – – – – – Andra 5 0 

8407 34 99 – – – – – Mer än 1 500 cm 3 

8407 34 99 10 – – – – – – För industriell sammansättning 0 0 

8407 34 99 90 – – – – – – Andra 5 0 

8407 90 – Andra motorer 

8407 90 10 00 – – Med en cylindervolym av högst 250 cm 3 5 0 

– – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3
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8407 90 50 00 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt un
dernr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon 
enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor 
med en cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motor
fordon enligt nr 8705 

2 0 

– – – Andra 

8407 90 80 00 – – – – Med en effekt av högst 10 kW 5 0 

8407 90 90 00 – – – – Med en effekt av mer än 10 kW 5 0 

8408 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- 
eller semidieselmotorer) 

8408 10 – Motorer för fartygsdrift 

– – Begagnade 

8408 10 11 00 – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg en
ligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 19 00 – – – Andra 5 0 

– – Nya, med en effekt av 

– – – Högst 15 kW 

8408 10 22 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 24 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 15 kW men högst 50 kW 

8408 10 26 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 28 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 

8408 10 31 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 39 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 100 kW men högst 200 kW
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8408 10 41 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 49 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 200 kW men högst 300 kW 

8408 10 51 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 59 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 

8408 10 61 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 69 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 

8408 10 71 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 79 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 1 000 kW med högst 5 000 kW 

8408 10 81 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 89 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Mer än 5 000 kW 

8408 10 91 00 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 00 och för krigsfartyg 
enligt nr 8906 10 00 00 

5 0 

8408 10 99 00 – – – – Andra 5 0 

8408 20 – Motorer av sådana slag som används för framdrivning av 
fordon enligt kap. 87 

8408 20 10 00 – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt 
nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en 
cylindervolym understigande 2 500 cm 3 , motorfordon en
ligt nr 8705 

0 0 

– – Andra
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– – – För hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med 
en effekt av 

8408 20 31 00 – – – – Högst 50 kW 5 5 

8408 20 35 00 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 5 5 

8408 20 37 00 – – – – Mer än 100 kW 5 5 

– – – För andra fordon enligt kap. 87, med en effekt av 

8408 20 51 00 – – – – Högst 50 kW 5 0 

8408 20 55 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 

8408 20 55 10 – – – – – För industriell sammansättning 0 0 

8408 20 55 90 – – – – – Andra 5 0 

8408 20 57 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 

8408 20 57 10 – – – – – För industriell sammansättning 0 0 

8408 20 57 90 – – – – – Andra 5 0 

8408 20 99 – – – – Mer än 200 kW 

8408 20 99 10 – – – – – För industriell sammansättning 2 0 

8408 20 99 90 – – – – – Andra 5 0 

8408 90 – Andra motorer 

8408 90 21 00 – – För drift av spårbundna trafikmedel 5 0 

– – Andra 

8408 90 27 00 – – – Begagnade 2 0 

– – – Nya, med en effekt av 

8408 90 41 00 – – – – Högst 15 kW 5 0 

8408 90 43 00 – – – – Mer än 15 kW men högst 30 kW 5 0 

8408 90 45 00 – – – – Mer än 30 kW men högst 50 kW 5 0 

8408 90 47 00 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 5 0 

8408 90 61 00 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 5 0 

8408 90 65 00 – – – – Mer än 200 kW men högst 300 kW 5 0 

8408 90 67 00 – – – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 5 0
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8408 90 81 00 – – – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 5 0 

8408 90 85 – – – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW 

8408 90 85 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0,4 0 

8408 90 85 90 – – – – – Andra 5 0 

8408 90 89 – – – – Mer än 5 000 kW 

8408 90 89 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0,4 0 

8408 90 89 90 – – – – – Andra 5 0 

8409 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408 

8409 10 00 00 – Till luftfartygsmotorer 0 0 

– Andra slag 

8409 91 00 00 – – Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till 
förbränningskolvmotorer med gnisttändning 

0 0 

8409 99 00 00 – – Andra 0 0 

8410 Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana 
maskiner 

– Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av 

8410 11 00 00 – – Högst 1 000 kW 5 0 

8410 12 00 00 – – Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW 5 0 

8410 13 00 00 – – Mer än 10 000 kW 5 0 

8410 90 – Delar, inbegripet regulatorer 

8410 90 10 00 – – Av gjutet järn eller stål 5 0 

8410 90 90 00 – – Andra 5 0 

8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbin
motorer 

– Turbojetmotorer 

8411 11 00 00 – – Med en dragkraft av högst 25 kN 0 0 

8411 12 – – Med en dragkraft av mer än 25 kN 

8411 12 10 00 – – – Med en dragkraft av mer än 25 kN men högst 44 kN 0 0
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8411 12 30 00 – – – Med en dragkraft av mer än 44 kN men högst 132 kN 0 0 

8411 12 80 00 – – – Med en dragkraft av mer än 132 kN 0 0 

– Turbopropmotorer 

8411 21 00 00 – – Med en effekt av högst 1 100 kW 0 0 

8411 22 – – Med en effekt av mer än 1 100 kW 

8411 22 20 00 – – – Med en effekt av mer än 1 100 kW men högst 
3 730 kW 

0 0 

8411 22 80 00 – – – Med en effekt av mer än 3 730 kW 0 0 

– Andra gasturbinmotorer 

8411 81 00 00 – – Med en effekt av högst 5 000 kW 0 0 

8411 82 – – Med en effekt av mer än 5 000 kW 

8411 82 20 00 – – – Med en effekt av mer än 5 000 kW men högst 
20 000 kW 

0 0 

8411 82 60 00 – – – Med en effekt av mer än 20 000 kW men högst 
50 000 kW 

0 0 

8411 82 80 00 – – – Med en effekt av mer än 50 000 kW 0 0 

– Delar 

8411 91 00 00 – – Till turbojet- och turbopropmotorer 0 0 

8411 99 00 00 – – Andra 0 0 

8412 Andra motorer 

8412 10 00 – Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 

8412 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 10 00 90 – – Andra 2 0 

– Hydrauliska motorer 

8412 21 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 

8412 21 20 00 – – – Hydrauliska system 1 0 

8412 21 80 – – – Andra 

8412 21 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0
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8412 21 80 90 – – – – Andra 5 0 

8412 29 – – Andra 

8412 29 20 00 – – – Hydrauliska system 5 0 

– – – Andra 

8412 29 81 00 – – – – Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors) 5 0 

8412 29 89 – – – – Andra 

8412 29 89 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 29 89 90 – – – – – Andra 5 0 

– Tryckluftsmotorer 

8412 31 00 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 

8412 31 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

– – – Andra: 

8412 31 00 91 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 31 00 98 – – – – Andra 5 0 

8412 39 00 – – Andra 

8412 39 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 39 00 90 – – – Andra 5 0 

8412 80 – Andra slag 

8412 80 10 00 – – Ångmaskiner 0,5 0 

8412 80 80 – – Andra 

8412 80 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 80 80 90 – – – Andra 5 0 

8412 90 – Delar 

8412 90 20 – – För andra reaktionsmotorer än turbojetmotorer 

8412 90 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 90 20 90 – – – Andra 5 0 

8412 90 40 00 – – För hydrauliska motorer 5 0
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8412 90 80 – – Andra 

8412 90 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8412 90 80 90 – – – Andra 5 0 

8413 Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeele
vatorer 

– Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mät
anordning 

8413 11 00 00 – – Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som an
vänds på bensinstationer eller i garage 

0 0 

8413 19 00 00 – – Andra 0 0 

8413 20 00 00 – Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413 11 eller 
8413 19 

0 0 

8413 30 – Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbrän
ningskolvmotorer 

8413 30 20 00 – – Insprutningspumpar 0 0 

8413 30 80 00 – – Andra 0 0 

8413 40 00 00 – Betongpumpar 0 0 

8413 50 – Andra kolv- eller membranpumpar 

8413 50 20 00 – – Hydrauliska enheter 0 0 

8413 50 40 00 – – Doseringspumpar 0 0 

– – Andra 

– – – Kolvpumpar 

8413 50 61 00 – – – – Hydrauliska pumpar 0 0 

8413 50 69 00 – – – – Andra 0 0 

8413 50 80 00 – – – Andra 0 0 

8413 60 – Andra roterande förträngningspumpar 

8413 60 20 00 – – Hydrauliska enheter 0 0 

– – Andra 

– – – Kugghjulspumpar 

8413 60 31 00 – – – – Hydrauliska pumpar 0 0
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8413 60 39 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Vätskeringspumpar 

8413 60 61 00 – – – – Hydrauliska pumpar 0 0 

8413 60 69 00 – – – – Andra 0 0 

8413 60 70 00 – – – Skruvpumpar 0 0 

8413 60 80 00 – – – Andra 0 0 

8413 70 – Andra centrifugalpumpar 

– – Dränkbara pumpar 

8413 70 21 00 – – – Enstegs 0 0 

8413 70 29 00 – – – Flerstegs 0 0 

8413 70 30 00 – – Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och 
varmvattensanläggningar 

0 0 

– – Andra, med utloppsdiameter av 

8413 70 35 00 – – – Högst 15 mm 0 0 

– – – Mer än 15 mm 

8413 70 45 00 – – – – Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul 0 0 

– – – – Pumpar med radialhjul 

– – – – – Enstegs 

– – – – – – Enkelsugande pumpar 

8413 70 51 00 – – – – – – – I hopbyggt skick (monobloc) 0 0 

8413 70 59 00 – – – – – – – Andra 0 0 

8413 70 65 00 – – – – – – Dubbelsugande pumpar 0 0 

8413 70 75 00 – – – – – Flerstegs 0 0 

– – – – Andra centrifugalpumpar 

8413 70 81 00 – – – – – Enstegs 0 0 

8413 70 89 00 – – – – – Flerstegs 0 0
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– Andra pumpar; vätskeelevatorer 

8413 81 00 00 – – Pumpar 0 0 

8413 82 00 00 – – Vätskeelevatorer 0 0 

– Delar 

8413 91 00 – – Till pumpar 

8413 91 00 10 – – – Till pumpenheter med en kapacitet av 3,2–12,5 ton 10 3 

8413 91 00 90 – – – Andra 0 0 

8413 92 00 00 – – Till vätskeelevatorer 0 0 

8414 Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra 
gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirku
lationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter 

8414 10 – Vakuumpumpar 

8414 10 20 00 – – För användning vid tillverkning av halvledare 5 0 

– – Andra slag 

8414 10 25 00 – – – Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylar
pumpar och Rootsvakuumpumpar 

2 0 

– – – Andra 

8414 10 81 00 – – – – Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar 2 0 

8414 10 89 – – – – Andra 

8414 10 89 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 10 89 90 – – – – – Andra 2 0 

8414 20 – Hand- eller fotdrivna luftpumpar 

8414 20 20 00 – – Cykelpumpar 5 0 

8414 20 80 – – Andra 

8414 20 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 20 80 90 – – – Andra 5 0 

8414 30 – Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller 
frysutrustning 

8414 30 20 – – Högst 0,4 kW 

8414 30 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0
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8414 30 20 90 – – – Andra 5 0 

– – Mer än 0,4 kW 

8414 30 81 – – – Hermetiska eller halvhermetiska 

8414 30 81 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 30 81 90 – – – – Andra 5 0 

8414 30 89 – – – Andra 

8414 30 89 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 30 89 90 – – – – Andra 5 0 

8414 40 – Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede av
sett att dragas 

8414 40 10 00 – – Med en kapacitet per minut av högst 2 m 3 5 0 

8414 40 90 00 – – Med en kapacitet per minut av mer än 2 m 3 5 0 

– Fläktar 

8414 51 00 – – Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd 
elektrisk motor med en effekt av högst 125 W 

8414 51 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 51 00 90 – – – Andra 5 0 

8414 59 – – Andra 

8414 59 20 – – – Propellerfläktar 

8414 59 20 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

– – – – Andra: 

8414 59 20 91 – – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 59 20 98 – – – – – Andra 2 0 

8414 59 40 – – – Centrifugalfläktar 

8414 59 40 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8414 59 40 90 – – – – Andra 2 0 

8414 59 80 – – – Andra 

8414 59 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0
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8414 59 80 90 – – – – Andra 2 0 

8414 60 00 00 – Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sid
längd av högst 120 cm 

5 0 

8414 80 – Andra 

– – Turbokompressorer 

8414 80 11 – – – Enstegs 

8414 80 11 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8414 80 11 90 – – – – Andra 3 0 

8414 80 19 – – – Flerstegs 

8414 80 19 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8414 80 19 90 – – – – Andra 1 0 

– – Kolvkompressorer med övertryck av 

– – – Högst 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 22 – – – – Högst 60 m 3 

8414 80 22 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

– – – – – Andra: 

8414 80 22 91 – – – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8414 80 22 98 – – – – – – Andra 1 0 

8414 80 28 – – – – Mer än 60 m 3 

8414 80 28 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8414 80 28 90 – – – – – Andra 1 0 

– – – Mer än 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 51 00 – – – – Högst 120 m 3 1 0 

8414 80 59 00 – – – – Mer än 120 m 3 1 0 

– – Rotationskompressorer 

8414 80 73 – – – Med en axel 

8414 80 73 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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– – – – Andra: 

8414 80 73 91 – – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8414 80 73 98 – – – – – Andra 2 0 

– – – Med flera axlar 

8414 80 75 00 – – – – Skruvkompressorer 2 0 

8414 80 78 00 – – – – Andra 2 0 

8414 80 80 00 – – Andra 2 0 

8414 90 00 00 – Delar 0 0 

8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven 
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuk
tighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan 
regleras separat 

8415 10 – Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet 
eller av typen ”split-system” (system bestående av separata 
komponenter) 

8415 10 10 00 – – Hopbyggda till en enhet 0,5 0 

8415 10 90 00 – – Av typen ”split-system” 0,5 0 

8415 20 00 – Av sådant slag som används för personer, i motorfordon 

8415 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8415 20 00 90 – – Andra 5 0 

– Andra slag 

8415 81 00 – – Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av 
avkylnings-/uppvärmningskretsloppet (reversibla värme
pumpar) 

8415 81 00 10 – – – Industriluftkonditioneringsapparat i en självständig enhet 
med en kapacitet på mer än 5 kW, men högst 50 kW 

10 3 

8415 81 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8415 81 00 90 – – – Andra 2 0 

8415 82 00 – – Andra, innehållande en kylenhet 

8415 82 00 10 – – – Industriluftkonditioneringsapparat i en självständig enhet 
med en kapacitet på mer än 5 kW, men högst 50 kW 

10 3 

8415 82 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8415 82 00 90 – – – Andra 5 0
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8415 83 00 – – Utan kylenhet 

8415 83 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8415 83 00 90 – – – Andra 3 0 

8415 90 00 00 – Delar 0 0 

8416 Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, 
till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt me
kaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande 
av aska och liknande anordningar för sådana apparater 

8416 10 – Brännare för flytande bränsle 

8416 10 10 00 – – Med inbyggd automatisk kontrollanordning 5 0 

8416 10 90 00 – – Andra 5 0 

8416 20 – Andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare 

8416 20 10 00 – – Endast för gas, hopbyggt skick (monobloc), med inbyggt 
fläkt och kontrollanordning 

5 0 

8416 20 90 00 – – Andra 5 0 

8416 30 00 00 – Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eld
stadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska 
och liknande anordningar för sådana apparater 

0 0 

8416 90 00 00 – Delar 5 0 

8417 Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, 
icke elektriska 

8417 10 00 00 – Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling 
av malm, sulfidmineral eller metall 

5 0 

8417 20 – Ugnar för bagerier och konditorier 

8417 20 10 00 – – Tunnelugnar 2 5 

8417 20 90 00 – – Andra 2 5 

8417 80 – Andra slag 

8417 80 10 00 – – Förbränningsugnar för avfall 2 0 

8417 80 20 00 – – Tunnel- och muffelugnar för bränning av keramiska pro
dukter 

0 0 

8417 80 80 00 – – Andra 2 0 

8417 90 00 – Delar
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8417 90 00 10 – – Till tubrekuperatorer med en produktivitet på 
2 800–19 000 m 3 per timme 

10 3 

8417 90 00 90 – – Andra 2 0 

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska 
och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsappara
ter enligt nr 8415 

8418 10 – Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar 

8418 10 20 – – Med en rymd av mer än 340 l 

8418 10 20 10 – – – För hushåll 5 0 

– – – Andra: 

8418 10 20 91 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8418 10 20 98 – – – – Andra 5 0 

8418 10 80 – – Andra 

8418 10 80 10 – – – För hushåll 5 0 

– – – Andra: 

8418 10 80 91 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8418 10 80 98 – – – – Andra 5 0 

– Kylskåp av hushållstyp 

8418 21 – – Kompressionskylskåp 

8418 21 10 00 – – – Med en rymd av mer än 340 l 10 3 

– – – Andra 

8418 21 51 00 – – – – Bordsmodeller 5 0 

8418 21 59 00 – – – – Inbyggnadsmodeller 5 0 

– – – – Andra, med en rymd av 

8418 21 91 00 – – – – – Högst 250 l 10 3 

8418 21 99 00 – – – – – Mer än 250 l men högst 340 l 7 3 

8418 29 00 00 – – Andra 5 0 

8418 30 – Frysboxar med en rymd av högst 800 l
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8418 30 20 – – Med en rymd av högst 400 l 

8418 30 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8418 30 20 90 – – – Andra 5 0 

8418 30 80 – – Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l 

8418 30 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8418 30 80 90 – – – Andra 5 0 

8418 40 – Frysskåp med en rymd av högst 900 l 

8418 40 20 00 – – Med en rymd av högst 250 l 0 0 

8418 40 80 00 – – Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l 2,5 0 

8418 50 – Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o.d.) 
för lagring och visning av varor, med kyl- eller frysutrust
ning 

– – Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat 

8418 50 11 00 – – – För frysta varor 5 0 

8418 50 19 00 – – – Andra 5 0 

– – Andra kyl- och frysmöbler 

8418 50 91 00 – – – För djupfrysning (med undantag av varor enligt 
nr 8418 30 och 8418 40) 

5 0 

8418 50 99 00 – – – Andra 5 0 

– Annan kyl- eller frysutrustning; värmepumpar 

8418 61 00 00 – – Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt 
nr 8415 

5 0 

8418 69 00 – – Andra 

8418 69 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8418 69 00 90 – – – Andra 3 0 

– Delar 

8418 91 00 00 – – Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning 6 0
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8418 99 – – Andra 

8418 99 10 00 – – – Evaporatörer och kondensorer, dock inte för apparater för 
hushållsbruk 

6 0 

8418 99 90 – – – Andra slag 

8418 99 90 10 – – – – Delar av kyl- och frysutrustning för hushållskylskåp och 
hushållsfrysar 

5 0 

8418 99 90 90 – – – – Andra 6 0 

8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning 
(med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr 
8514), för behandling av material genom förfaranden som 
inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, 
rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, 
ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondense
ring eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av 
sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- 
eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska 

– Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke 
elektriska 

8419 11 00 00 – – Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare 2 0 

8419 19 00 00 – – Andra 5 0 

8419 20 00 00 – Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk 
eller för laboratoriebruk 

0 0 

– Maskiner och apparater för torkning 

8419 31 00 00 – – För jordbruksprodukter 0 0 

8419 32 00 00 – – För trä, pappersmassa, papper eller papp 0 0 

8419 39 – – Andra 

8419 39 10 00 – – – För varor av keramiskt material 2 0 

8419 39 90 00 – – – Andra 0 0 

8419 40 00 00 – Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 0 0 

8419 50 00 00 – Värmeväxlare 0 0 

8419 60 00 00 – Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan 
gas till vätska 

2 0 

– Andra maskiner och apparater 

8419 81 – – För beredning av varma drycker, för matlagning eller för 
uppvärmning av mat 

8419 81 20 – – – Maskiner för framställning av kaffe och andra varma dryc
ker
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8419 81 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8419 81 20 90 – – – – Andra 3 0 

8419 81 80 – – – Andra 

8419 81 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8419 81 80 90 – – – – Andra 3 0 

8419 89 – – Andra 

8419 89 10 00 – – – Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning 
(utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten 

0 0 

8419 89 30 00 – – – Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av 
metall 

2 0 

8419 89 98 00 – – – Andra 0 0 

8419 90 – Delar 

8419 90 15 00 – – Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00 0 0 

8419 90 85 00 – – Andra 0 0 

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för be
arbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner 

8420 10 – Kalandrar och andra valsmaskiner 

8420 10 10 00 – – Av sådana slag som används i textilindustrin 5 0 

8420 10 30 00 – – Av sådana slag som används i papperindustrin 5 0 

8420 10 50 00 – – Av sådana slag som används i gummi- eller plastindustri
erna 

5 0 

8420 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Delar 

8420 91 – – Valsar 

8420 91 10 00 – – – Av gjutjärn 5 0 

8420 91 80 00 – – – Andra 5 0 

8420 99 00 00 – – Andra 0 0 

8421 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater 
för filtrering eller rening av vätskor eller gaser 

– Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger
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8421 11 00 00 – – Mjölkseparatorer 10 5 

8421 12 00 00 – – Torkcentrifuger för tvätt 5 0 

8421 19 – – Andra 

8421 19 20 00 – – – Centrifuger av det slag som används i laboratorier 2 0 

8421 19 70 – – – Andra 0,5 0 

8421 19 70 10 – – – – För användning i civila flygplan 2 0 

8421 19 70 90 – – – – Andra 0 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 

8421 21 00 00 – – För filtrering eller rening av vatten 0 0 

8421 22 00 00 – – För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten 

8421 23 00 – – Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer 

8421 23 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8421 23 00 30 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8421 23 00 90 – – – Andra 2 0 

8421 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser 

8421 31 00 00 – – Luftrenare till förbränningsmotorer 0 0 

8421 39 – – Andra 

8421 39 20 00 – – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft 0 0 

– – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra 
gaser 

8421 39 40 00 – – – – Med hjälp av vätskor 2 0 

8421 39 60 – – – – Med katalytisk metod 

8421 39 60 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8421 39 60 90 – – – – – Andra 2 0 

8421 39 90 00 – – – – Andra 0,5 0 

– Delar
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8421 91 00 00 – – Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger 0 0 

8421 99 00 00 – – Andra 0 0 

8422 Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller 
torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater 
för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flas
kor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackning
ar; andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslag
ning av varor genom värmekrympning (heat-shrink)); appara
ter för inpressning av kolsyra i drycker 

– Diskmaskiner 

8422 11 00 00 – – Av hushållstyp 5 0 

8422 19 00 00 – – Andra 5 0 

8422 20 00 00 – Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flas
kor eller andra kärl 

5 5 

8422 30 00 – Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsyle
ring eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, 
säckar eller andra förpackningar; apparater för inpressning 
av kolsyra i drycker 

8422 30 00 10 – – Maskiner och apparater för påfyllning, kapsylering eller 
etikettering av flaskor, för användning i livsmedelsindustrin, 
med en kapacitet av högst 12 000 flaskor per timme 

5 5 

– – Andra: 

8422 30 00 91 – – – Maskiner och apparater för tillslutning av flaskor med 
skruvlock av metall, för användning i livsmedelsindustrin, 
med en kapacitet av högst 9 600 flaskor per timme 

2 5 

8422 30 00 99 – – – Andra 2 0 

8422 40 00 – Andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet sådana för inslagning genom vär
mekrympning) 

8422 40 00 10 – – Förpackningsmaskiner (inbegripet maskiner för värmek
rympande förpackningar), för användning i livsmedelsindu
strin, med en kapacitet av högst 12 000 flaskor per timme 

5 5 

8422 40 00 90 – – Andra 0 0 

8422 90 – Delar 

8422 90 10 00 – – Till diskmaskiner 2 0 

8422 90 90 00 – – Andra 0 0 

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mind
re), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för 
vågar
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8423 10 – Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar 

8423 10 10 00 – – Hushållsvågar 5 0 

8423 10 90 00 – – Andra 5 0 

8423 20 00 00 – Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer 5 0 

8423 30 00 00 – Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra do
seringsvågar, inbegripet vågar med behållare 

5 0 

– Andra vågar 

8423 81 – – Med en kapacitet av högst 30 kg 

8423 81 10 00 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

5 0 

8423 81 30 00 – – – Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade 
varor 

5 0 

8423 81 50 00 – – – Butiksvågar 5 0 

8423 81 90 00 – – – Andra 5 0 

8423 82 – – Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg 

8423 82 10 00 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

5 0 

8423 82 90 – – – Andra 

8423 82 90 10 – – – – Vågar för nötkreatur 0 0 

8423 82 90 90 – – – – Andra 5 0 

8423 89 00 00 – – Andra 5 0 

8423 90 00 00 – Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar 5 0 

8424 Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, 
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brands
läckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande 
apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande 
apparater 

8424 10 – Brandsläckningsapparater, även laddade 

8424 10 20 – – Med en vikt av högst 21 kg
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8424 10 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8424 10 20 90 – – – Andra 2 0 

8424 10 80 – – Andra 

8424 10 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8424 10 80 90 – – – Andra 2 0 

8424 20 00 – Sprutpistoler och liknande apparater 

8424 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

8424 20 00 90 – – Andra 5 0 

8424 30 – Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande appara
ter 

– – Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor 

8424 30 01 00 – – – Med uppvärmningsanordning 5 0 

– – – Andra med motoreffekt av 

8424 30 05 – – – – Högst 7,5 kW 

8424 30 05 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8424 30 05 90 – – – – – Andra 5 0 

8424 30 09 00 – – – – Mer än 7,5 kW 5 0 

– – Andra apparater 

8424 30 10 00 – – – Tryckluftsdrivna 2 0 

8424 30 90 – – – Andra 

8424 30 90 10 – – – – Apparater för insprutning av koldamm i masugnen 10 3 

8424 30 90 20 – – – – Station för återfyllning av pulverbrandsläckare 1 0 

8424 30 90 90 – – – – Andra 2 0 

– Andra apparater 

8424 81 – – För jordbruk eller trädgårdsskötsel 

8424 81 10 00 – – – Bevattningsapparater 0 0
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– – – Andra slag 

8424 81 30 00 – – – – Bärbara apparater 0 0 

– – – – Andra 

8424 81 91 00 – – – – – Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda 
för montering på eller för att dragas av traktorer 

0 0 

8424 81 99 00 – – – – – Andra 0 0 

8424 89 00 00 – – Andra slag 2 0 

8424 90 00 00 – Delar 2 0 

8425 Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter 

– Taljor och lyftblock 

8425 11 00 00 – – Elmotordrivna 0 0 

8425 19 – – Andra 

8425 19 20 00 – – – Handmanövrerade kedjespel 0 0 

8425 19 80 00 – – – Andra 0 0 

– Andra vinschar; gångspel 

8425 31 00 00 – – Elmotordrivna 0 0 

8425 39 – – Andra 

8425 39 30 00 – – – Med förbränningsmotor 0 0 

8425 39 90 00 – – – Andra 0 0 

– Domkrafter 

8425 41 00 00 – – Stationära lyftplattformar för bilverkstäder 0 0 

8425 42 00 00 – – Andra domkrafter, hydrauliska 0 0 

8425 49 00 00 – – Andra 0 0 

8426 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; 
gränsletruckar och krantruckar 

– Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, inbegri
pet mobila portallyftare, samt gränsletruckar 

8426 11 00 00 – – Traverskranar 0 0
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8426 12 00 00 – – Mobila portallyftare på gummihjul samt gränsletruckar 0 0 

8426 19 00 00 – – Andra 0 0 

8426 20 00 00 – Tornkranar 0 0 

8426 30 00 00 – Portalsvängkranar 0 0 

– Andra maskiner, självgående 

8426 41 00 00 – – Försedda med gummihjul 0 0 

8426 49 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra maskiner 

8426 91 – – Avsedda för montering på vägfordon 

8426 91 10 00 – – – Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet 0 0 

8426 91 90 00 – – – Andra 0 0 

8426 99 00 00 – – Andra 0 0 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med 
lyft- eller annan hanteringsutrustning 

8427 10 – Självgående truckar med elektrisk motor 

8427 10 10 00 – – Med lyfthöjd av minst 1 m 2 0 

8427 10 90 00 – – Andra 5 0 

8427 20 – Andra självgående truckar 

– – Med lyfthöjd av minst 1 m 

8427 20 11 00 – – – Terränggående gaffeltruckar och andra stapeltruckar 5 0 

8427 20 19 00 – – – Andra 0 0 

8427 20 90 00 – – Andra 5 0 

8427 90 00 00 – Icke självgående truckar och vagnar 5 0 

8428 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hante
ring, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, 
transportörer och linbanor) 

8428 10 – Hissar, inbegripet skiphissar 

8428 10 20 00 – – Eldrivna 0 0
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8428 10 80 00 – – Andra 0 0 

8428 20 – Pneumatiska elevatorer och transportörer 

8428 20 30 00 – – Speciellt konstruerade för jordbruksanvändning 0 0 

– – Andra 

8428 20 91 00 – – – För bulkmaterial 0 0 

8428 20 98 00 – – – Andra 0 0 

– Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstrans
portörer 

8428 31 00 00 – – Speciellt konstruerade för användning under jord 0 0 

8428 32 00 00 – – Andra, försedda med skopor 0 0 

8428 33 00 00 – – Andra, försedda med transportband 0 0 

8428 39 – – Andra 

8428 39 20 00 – – – Rullbanor 0 0 

8428 39 90 00 – – – Andra 0 0 

8428 40 00 00 – Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 0 0 

8428 60 00 00 – Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor 0 0 

8428 90 – Andra maskiner och apparater 

8428 90 30 00 – – Utrustning för valsverk; valsbord för matning och uttag
ning av produkter; apparater för tippning och hantering av 
göt; kulor, stänger och plattor 

0 0 

– – Andra 

– – – Lastare speciellt konstruerade för jordbruksanvändning 

8428 90 71 00 – – – – Konstruerade för montering på jordbrukstraktorer 0 0 

8428 90 79 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

8428 90 91 00 – – – – Mekaniska lastapparater för bulkvaror 0 0 

8428 90 95 00 – – – – Andra 0 0
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8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, gräv
maskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar 

– Bladschaktmaskiner 

8429 11 00 00 – – Bandburna 0 0 

8429 19 00 00 – – Andra 0 0 

8429 20 00 00 – Väghyvlar 0 0 

8429 30 00 00 – Skrapor 0 0 

8429 40 – Stampmaskiner och vägvältar 

– – Vägvältar 

8429 40 10 00 – – – Vibrationsvältar 0 0 

8429 40 30 00 – – – Andra 0 0 

8429 40 90 00 – – Stampmaskiner 0 0 

– Grävmaskiner och lastare 

8429 51 – – Lastare med framtill monterad skopa 

8429 51 10 00 – – – Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord 0 0 

– – – Andra 

8429 51 91 00 – – – – Bandtraktorlastare 0 0 

8429 51 99 00 – – – – Andra 0 0 

8429 52 – – Maskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 
360° 

8429 52 10 00 – – – Bandburna grävmaskiner 0 0 

8429 52 90 00 – – – Andra 0 0 

8429 59 00 00 – – Andra 0 0 

8430 Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, plane
ring, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller bryt
ning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och 
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor 

8430 10 00 00 – Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner 0 0 

8430 20 00 00 – Snöplogar och snöslungor 0 0 

– Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt 
maskiner för tunneldrivning
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8430 31 00 00 – – Självgående 0 0 

8430 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra maskiner för borrning, inbegripet djupborrnings
maskiner 

8430 41 00 00 – – Självgående 0 0 

8430 49 00 00 – – Andra 0 0 

8430 50 00 00 – Andra maskiner och apparater, självgående 0 0 

– Andra maskiner och apparater, icke självgående 

8430 61 00 00 – – Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner 0 0 

8430 69 00 00 – – Andra 0 0 

8431 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425–8430 

8431 10 00 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8425 0 0 

8431 20 00 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8427 0 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8428 

8431 31 00 00 – – Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor 0 0 

8431 39 – – Andra 

8431 39 10 00 – – – Till valsverksutrustning enligt nr 8428 90 30 0 0 

8431 39 70 00 – – – Andra 0 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430 

8431 41 00 00 – – Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger 0 0 

8431 42 00 00 – – Blad till bladschaktmaskiner 0 0 

8431 43 00 00 – – Delar till borrmaskiner enligt nr 8430 41 eller 8430 49 0 0 

8431 49 – – Andra 

8431 49 20 00 – – – Av gjutjärn eller gjutet stål 0 0 

8431 49 80 00 – – – Andra 0 0 

8432 Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar 
för gräsmattor eller idrottsplatser
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8432 10 – Plogar 

8432 10 10 00 – – Plogar med vändskiva 0 0 

8432 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 

8432 21 00 00 – – Tallriksharvar 0 0 

8432 29 – – Andra 

8432 29 10 00 – – – Kultivatorer 0 0 

8432 29 30 00 – – – Harvar 0 0 

8432 29 50 00 – – – Rotorkultivatorer 0 0 

8432 29 90 00 – – – Andra 0 0 

8432 30 – Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 

– – Såmaskiner 

8432 30 11 00 – – – Precisionssåmaskiner med centraldrivning 0 0 

8432 30 19 00 – – – Andra 0 0 

8432 30 90 00 – – Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 0 0 

8432 40 – Gödselspridare 

8432 40 10 00 – – För konstgödning 0 0 

8432 40 90 00 – – Andra 0 0 

8432 80 00 00 – Andra maskiner och redskap 0 0 

8432 90 00 00 – Delar 0 0 

8433 Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet 
halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåtter
maskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt 
eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt 
nr 8437 

– Gräsklippningsmaskiner 

8433 11 – – Motordrivna rotorgräsklippare 

8433 11 10 00 – – – Elektriska 0 0 

– – – Andra slag
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– – – – Självgående 

8433 11 51 00 – – – – – Med förarsäte 0 0 

8433 11 59 00 – – – – – Andra 0 0 

8433 11 90 00 – – – – Andra 0 0 

8433 19 – – Andra 

– – – Med motor 

8433 19 10 00 – – – – Elektriska 0 0 

– – – – Andra 

– – – – – Självgående 

8433 19 51 00 – – – – – – Med förarsäte 0 0 

8433 19 59 00 – – – – – – Andra 0 0 

8433 19 70 00 – – – – – Andra 0 0 

8433 19 90 00 – – – Utan motor 0 0 

8433 20 – Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras 
på traktorer 

8433 20 10 00 – – Med motor 0 0 

– – Andra 

– – – För att monteras eller dragas av traktor 

8433 20 51 00 – – – – Med horisontellt roterande skär 0 0 

8433 20 59 00 – – – – Andra 0 0 

8433 20 90 00 – – – Andra 0 0 

8433 30 – Andra maskiner och redskap för höskörd 

8433 30 10 00 – – Hövändare, höräfsor och räfsor 0 0 

8433 30 90 00 – – Andra 0 0 

8433 40 – Halm- och foderpressar, även med pickup 

8433 40 10 00 – – Halm- och foderpressar med pickup 0 0 

8433 40 90 00 – – Andra 0 0 

– Andra maskiner och redskap för skörd; maskiner för trösk
ning
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8433 51 00 00 – – Skördetröskor 0 0 

8433 52 00 00 – – Andra maskiner för tröskning 0 0 

8433 53 – – Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 

8433 53 10 00 – – – Potatisupptagare 0 0 

8433 53 30 00 – – – Maskiner för blastning och upptagning av betor 0 0 

8433 53 90 00 – – – Andra 0 0 

8433 59 – – Andra 

– – – Exakthackar 

8433 59 11 00 – – – – Självgående 0 0 

8433 59 19 00 – – – – Andra 0 0 

8433 59 30 00 – – – Maskiner för vinskörd 0 0 

8433 59 80 00 – – – Andra 0 0 

8433 60 00 00 – Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller 
andra jordbruksprodukter 

0 0 

8433 90 00 00 – Delar 0 0 

8434 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejeri
hanteringen 

8434 10 00 00 – Mjölkningsmaskiner 0 0 

8434 20 00 00 – Maskiner och apparater för mejerihanteringen 0 0 

8434 90 00 00 – Delar 0 0 

8435 Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som 
används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande 
drycker 

8435 10 00 00 – Maskiner och apparater 5 5 

8435 90 00 00 – Delar 5 5 

8436 Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, 
skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet groningsappa
rater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmnings
anordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 

8436 10 00 00 – Maskiner och apparater för beredning av djurfoder 0 0 

– Maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläckningsappa
rater och kycklingmödrar
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8436 21 00 00 – – Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 0 0 

8436 29 00 – – Andra 

8436 29 00 10 – – – Golv- och burapparater för hållande och uppfödning av 
fjäderfä 

10 3 

8436 29 00 90 – – – Andra 0 0 

8436 80 – Andra maskiner och apparater 

8436 80 10 00 – – För skogsbruk 0 0 

– – Andra slag 

8436 80 91 00 – – – Automatiska vattenhoar 0 0 

8436 80 99 00 – – – Andra 0 0 

– Delar 

8436 91 00 00 – – Till maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläcknings
apparater eller kycklingmödrar 

0 0 

8436 99 00 00 – – Andra 0 0 

8437 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spann
mål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och ap
parater som används inom kvarnindustrin eller för bearbet
ning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maski
ner och apparater av lantbrukstyp 

8437 10 00 00 – Maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 

0 0 

8437 80 00 00 – Andra maskiner och apparater 0 0 

8437 90 00 00 – Delar 0 0 

8438 Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller till
verkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och 
apparater som används för utvinning eller beredning av ani
maliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

8438 10 – Bagerimaskiner samt maskiner och apparater för tillverkning 
av makaroner, spagetti e.d. 

8438 10 10 00 – – Bagerimaskiner 3 5 

8438 10 90 00 – – Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spa
getti e.d. 

3 5 

8438 20 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, ka
kao eller choklad 

0 0 

8438 30 00 00 – Maskiner och apparater för sockerframställning 10 5
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8438 40 00 00 – Maskiner och apparater för bryggerier 1 0 

8438 50 00 00 – Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä 10 5 

8438 60 00 00 – Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter 
eller köksväxter 

5 5 

8438 80 – Andra maskiner och apparater 

8438 80 10 00 – – För beredning av te eller kaffe 1 0 

– – Andra 

8438 80 91 00 – – – För beredning eller tillverkning av drycker 5 5 

8438 80 99 00 – – – Andra 1 0 

8438 90 00 00 – Delar 0 0 

8439 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehand
ling av papper eller papp 

8439 10 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material 

5 0 

8439 20 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller papp 2 0 

8439 30 00 00 – Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller 
papp 

5 0 

– Delar 

8439 91 – – Till maskiner och apparater för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material 

8439 91 10 00 – – – Av gjutet järn eller stål 5 0 

8439 91 90 00 – – – Andra 5 0 

8439 99 – – Andra 

8439 99 10 00 – – – Av gjutet järn eller stål 5 0 

8439 99 90 00 – – – Andra 5 0 

8440 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet tråd
häftmaskiner 

8440 10 – Maskiner och apparater 

8440 10 10 00 – – Falsmaskiner 4 0 

8440 10 20 00 – – Upptagningsmaskiner 4 0 

8440 10 30 00 – – Sy- och häftmaskiner 4 0 

8440 10 40 00 – – Limbindningsmaskiner 4 0
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8440 10 90 00 – – Andra 4 0 

8440 90 00 00 – Delar 5 0 

8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag 

8441 10 – Skärmaskiner 

8441 10 10 00 – – Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner 5 0 

8441 10 20 00 – – Andra längs- och tvärskärningsapparater 5 0 

8441 10 30 00 – – Apparater för giljotinskärning 5 0 

8441 10 40 00 – – Treknivstrimmare 5 0 

8441 10 80 00 – – Andra 5 0 

8441 20 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, 
säckar eller kuvert 

5 0 

8441 30 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, 
lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än 
genom formpressning 

0 0 

8441 40 00 00 – Maskiner och apparater för formpressning av varor av pap
persmassa, papper eller papp 

0 0 

8441 80 00 00 – Andra maskiner och apparater 0 0 

8441 90 – Delar 

8441 90 10 00 – – Till skärmaskiner 0 0 

8441 90 90 00 – – Andra 0 0 

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaskiner 
enligt nr 8456–8465) för preparering eller tillverkning av kli
chéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; kli
chéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plå
tar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt 
ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

8442 30 – Maskiner, apparater och redskap 

8442 30 10 00 – – Fotosättmaskiner 5 0 

– – Andra 

8442 30 91 00 – – – För typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, mono
type-, intertypemaskiner) med eller utan gjututrustning 

5 0 

8442 30 99 00 – – – Andra 5 0
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8442 40 00 00 – Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater och redskap 5 0 

8442 50 – Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; 
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för gra
fiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

– – Med tryckbild 

8442 50 21 00 – – – För högtryck 5 0 

8442 50 23 00 – – – För plantryck 5 0 

8442 50 29 00 – – – Annan 5 0 

8442 50 80 00 – – Andra 3 0 

8443 Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra 
skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kom
binerade; delar och tillbehör 

– Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442 

8443 11 00 00 – – Offsetpressar med rullmatning 5 0 

8443 12 00 00 – – Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med 
en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick) 

5 0 

8443 13 – – Andra offsetpressar 

– – – Med arkmatning 

8443 13 10 00 – – – – Begagnade 3 0 

– – – – Nya, för ark av format 

8443 13 31 00 – – – – – Högst 52 × 74 cm 3 0 

8443 13 35 00 – – – – – Över 52 × 74 cm men högst 74 × 107 cm 3 0 

8443 13 39 00 – – – – – Över 74 × 107 cm 3 0 

8443 13 90 00 – – – Andra 3 0 

8443 14 00 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra 
än för flexografiskt tryck 

5 0 

8443 15 00 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmat
ning och för flexografiskt tryck 

5 0 

8443 16 00 00 – – Tryckpressar för flexografiskt tryck 3 0
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8443 17 00 00 – – Djuptryckpressar 3 0 

8443 19 – – Andra 

8443 19 20 00 – – – För tryckning av textilmaterial 4 0 

8443 19 40 00 – – – För användning vid tillverkning av halvledare 4 0 

8443 19 70 00 – – – Andra 3 0 

– Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, 
även kombinerade 

8443 31 – – Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna ut
skrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas 
till en maskin för automatisk databehandling eller till ett 
nätverk 

8443 31 10 00 – – – Maskiner för kopiering och telefaxöverföring, även med 
funktion för tryckning, och som har en kapacitet för 
kopiering på högst 12 enfärgade sidor per minut 

0 0 

– – – Andra 

8443 31 91 00 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

0 0 

8443 31 99 00 – – – – Andra 0 0 

8443 32 – – Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk 
databehandling eller till ett nätverk 

8443 32 10 00 – – – Skrivare 3 0 

8443 32 30 00 – – – Telefaxapparater 0 0 

– – – Andra 

8443 32 91 00 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

0 0 

8443 32 93 00 – – – – Övriga maskiner med kopieringsfunktion där ett optiskt 
system ingår 

0 0 

8443 32 99 00 – – – – Andra 10 3 

8443 39 – – Andra 

8443 39 10 00 – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och 
tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

0 0 

– – – Andra kopieringsapparater 

8443 39 31 00 – – – – Med optiskt system 0 0
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8443 39 39 00 – – – – Andra 10 3 

8443 39 90 – – – Andra 

8443 39 90 10 – – – – Automatiska skrivmaskiner 10 3 

8443 39 90 90 – – – – Andra 3 0 

– Delar och tillbehör 

8443 91 – – Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryck
ning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 
enligt nr 8442 

8443 91 10 00 – – – Till maskiner enligt nr 8443 19 40 2 0 

– – – Andra 

8443 91 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 

8443 91 91 10 – – – – – Hjälpmaskineri 3 0 

8443 91 91 90 – – – – – Andra 2 0 

8443 91 99 – – – – Andra 

8443 91 99 10 – – – – – Hjälpmaskineri 3 0 

8443 91 99 90 – – – – – Andra 2 0 

8443 99 – – Andra 

8443 99 10 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0 

8443 99 90 – – – Andra 

8443 99 90 10 – – – – Hjälpmaskineri 3 0 

8443 99 90 90 – – – – Andra 0 0 

8444 00 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskär
ning av konstfibermaterial 

8444 00 10 00 – Maskiner för sprutning 5 0 

8444 00 90 00 – Andra 5 0 

8445 Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, 
tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för 
framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet 
väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt 
maskiner för beredning av textilgarn för användning i maski
ner enligt nr 8446 eller 8447 

– Maskiner för beredning av textilfibrer
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8445 11 00 00 – – Kardmaskiner 0 0 

8445 12 00 00 – – Kammaskiner 0 0 

8445 13 00 00 – – Förspinnmaskiner 0 0 

8445 19 00 00 – – Andra 0 0 

8445 20 00 00 – Maskiner för spinning 0 0 

8445 30 – Maskiner för tvinning eller snodd 

8445 30 10 00 – – Maskiner för tvinning 0 0 

8445 30 90 00 – – Maskiner för snodd 0 0 

8445 40 00 00 – Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning 
eller haspling 

0 0 

8445 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8446 Vävstolar 

8446 10 00 00 – För vävning av band (bredd högst 30 cm) 0 0 

– För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
arbetande med skyttel 

8446 21 00 00 – – Maskinvävstolar 0 0 

8446 29 00 00 – – Andra 0 0 

8446 30 00 00 – För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
skyttellösa 

0 0 

8447 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverk
ning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeri
arbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning 

– Rundstickmaskiner 

8447 11 – – Med en cylinderdiameter av högst 165 mm 

8447 11 10 00 – – – Arbetande med tungnålar 0 0 

8447 11 90 00 – – – Andra 0 0 

8447 12 – – Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm 

8447 12 10 00 – – – Arbetande med tungnålar 0 0 

8447 12 90 00 – – – Andra 0 0 

8447 20 – Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner

SV L 161/748 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8447 20 20 00 – – Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner); mask
bondningsmaskiner 

0 0 

8447 20 80 00 – – Andra 0 0 

8447 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans 
med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. 
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt 
anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är 
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ma
skiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446 
eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, 
spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskins
nålar) 

– Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt 
nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 

8448 11 00 00 – – Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reduce
ring, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort till 
sådana maskiner 

0 0 

8448 19 00 00 – – Andra 0 0 

8448 20 00 00 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8444 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

0 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8445 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 31 00 00 – – Kardbeslag 0 0 

8448 32 00 00 – – Delar och tillbehör till maskiner för beredning av textil
fibrer, andra än kardbeslag 

0 0 

8448 33 – – Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare 

8448 33 10 00 – – – Spindlar och spinnvingar 0 0 

8448 33 90 00 – – – Spinnringar och ringlöpare 0 0 

8448 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller 
hjälpapparater för vävstolar 

8448 42 00 00 – – Vävskedar, solv och skaftramar 0 0 

8448 49 00 00 – – Andra 0 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8447 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 51 – – Platiner, nålar och andra artiklar som används för mask- 
eller öglebildning
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8448 51 10 00 – – – Platiner 0 0 

8448 51 90 00 – – – Andra 0 0 

8448 59 00 00 – – Andra 0 0 

8449 00 00 00 Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling 
av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade 
stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar; hatt
formar 

0 0 

8450 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet ma
skiner som både tvättar och torkar tvätten 

– Maskiner för högst 10 kg torr tvätt 

8450 11 – – Helautomatiska 

– – – För högst 6 kg torr tvätt 

8450 11 11 00 – – – – Frontmatade maskiner 5 0 

8450 11 19 00 – – – – Toppmatade maskiner 5 0 

8450 11 90 00 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 5 0 

8450 12 00 00 – – Andra slag, med inbyggd centrifug 5 0 

8450 19 00 00 – – Andra 10 3 

8450 20 00 00 – Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 5 0 

8450 90 00 00 – Delar 5 0 

8451 Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt 
nr 8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, tork
ning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blek
ning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller an
nan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra 
textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbring
ande av massa på underlag av textilvara eller på annat under
lag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller 
liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, 
läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial 

8451 10 00 00 – Kemtvättmaskiner 0 0 

– Torkmaskiner 

8451 21 – – För högst 10 kg torr tvätt 

8451 21 10 00 – – – För högst 6 kg torr tvätt 0 0 

8451 21 90 00 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 0 0 

8451 29 00 00 – – Andra 0 0
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8451 30 – Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar) 

– – Elektriskt uppvärmda med en effekt 

8451 30 10 00 – – – Av högst 2 500 W 0 0 

8451 30 30 00 – – – Av mer än 2 500 W 0 0 

8451 30 80 00 – – Andra 0 0 

8451 40 00 00 – Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning 0 0 

8451 50 00 00 – Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller 
tandning av textilvävnader e.d. 

0 0 

8451 80 – Andra maskiner 

8451 80 10 00 – – Maskiner för anbringande av massa på underlag av textil
vara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor 
eller liknande golvbeläggning 

0 0 

8451 80 30 00 – – Maskiner för appretering 0 0 

8451 80 80 00 – – Andra 0 0 

8451 90 00 00 – Delar 0 0 

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; 
möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för sy
maskiner; symaskinsnålar 

8452 10 – Symaskiner för hemsömnad 

– – Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt 
av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor; sy
maskinsöverdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av 
högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor 

8452 10 11 00 – – – Symaskiner med ett värde per styck (utan stativ, bord eller 
möbel) över 65 EUR 

0 0 

8452 10 19 00 – – – Andra 0 0 

8452 10 90 00 – – Andra symaskiner och symaskinsöverdelar 0 0 

– Andra symaskiner 

8452 21 00 00 – – Automatsymaskiner 0 0 

8452 29 00 00 – – Andra 0 0 

8452 30 – Symaskinsnålar 

8452 30 10 00 – – Med enkelt plattskaft 0 0
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8452 30 90 00 – – Andra 0 0 

8452 40 00 00 – Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till 
sådana varor 

0 0 

8452 90 00 00 – Andra delar till symaskiner 0 0 

8453 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning 
eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn 
eller läder, andra än symaskiner 

8453 10 00 00 – Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder 

0 0 

8453 20 00 00 – Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av 
skodon 

0 0 

8453 80 00 00 – Andra maskiner och apparater 0 0 

8453 90 00 00 – Delar 0 0 

8454 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av så
dana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier 

8454 10 00 – Konvertrar 

8454 10 00 10 – – Med en kapacitet på 130–300 ton 10 3 

8454 10 00 90 – – Andra 5 0 

8454 20 00 00 – Götkokiller och gjutskänkar 5 0 

8454 30 – Gjutmaskiner 

8454 30 10 00 – – Pressgjutmaskiner 5 0 

8454 30 90 00 – – Andra 5 0 

8454 90 00 – Delar 

8454 90 00 10 – – Av konvertrar 0 0 

8454 90 00 90 – – Andra 5 0 

8455 Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk 

8455 10 00 00 – Rörvalsverk 2 0 

– Andra valsverk 

8455 21 00 00 – – För varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning 10 3 

8455 22 00 00 – – För kallvalsning 10 3 

8455 30 – Valsar till valsverk
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8455 30 10 00 – – Av gjutjärn 5 0 

– – Av friformsmitt stål 

8455 30 31 – – – Arbetsvalsar för varmvalsning; stödvalsar för varm- och 
kallvalsning 

8455 30 31 10 – – – – Varmvalsning 10 3 

8455 30 31 90 – – – – Andra 5 0 

8455 30 39 00 – – – Arbetsvalsar för kallvalsning 5 0 

8455 30 90 – – Av gjutet eller smitt stål 

8455 30 90 10 – – – Pilgrimsvalsar av gjutstål 10 3 

8455 30 90 90 – – – Andra 1 0 

8455 90 00 00 – Andra delar 5 0 

8456 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags 
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, 
elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle 
eller plasmaljusbåge 

8456 10 00 00 – Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle 4 0 

8456 20 00 00 – Arbetande med ultraljud 2 0 

8456 30 – Arbetande med elektroerosion 

– – Numeriskt styrda 

8456 30 11 00 – – – Tråderosionmaskiner 2 0 

8456 30 19 00 – – – Andra 2 0 

8456 30 90 00 – – Andra 2 0 

8456 90 00 00 – Andra slag 2 0 

8457 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbet
ning 

8457 10 – Fleroperationsmaskiner 

8457 10 10 00 – – Horisontella 4 0 

8457 10 90 00 – – Andra 4 0 

8457 20 00 00 – Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 2 0 

8457 30 – Transfermaskiner
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8457 30 10 00 – – Numeriskt styrda 2 0 

8457 30 90 00 – – Andra 2 0 

8458 Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av 
metall 

– Horisontella svarvar 

8458 11 – – Numeriskt styrda 

8458 11 20 00 – – – Fleroperationssvarvar 3 0 

– – – Automatsvarvar 

8458 11 41 00 – – – – Enspindliga 3 0 

8458 11 49 00 – – – – Flerspindliga 3 0 

8458 11 80 00 – – – Andra 0 0 

8458 19 – – Andra 

8458 19 20 00 – – – Dubbsvarvar (motor eller verktyg) 2 0 

8458 19 40 00 – – – Automatsvarvar 4 0 

8458 19 80 00 – – – Andra 4 0 

– Andra svarvar 

8458 91 – – Numeriskt styrda 

8458 91 20 00 – – – Fleroperationssvarvar 2 0 

8458 91 80 00 – – – Andra 4 0 

8458 99 00 00 – – Andra 5 0 

8459 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för 
borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, an
dra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt 
nr 8458 

8459 10 00 00 – Borr-, fräs- och gängenheter 2 0 

– Andra borrmaskiner 

8459 21 00 00 – – Numeriskt styrda 2 0 

8459 29 00 00 – – Andra 2 0 

– Maskiner för arborrning, utgörande kombinerade borr- och 
fräsverk
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8459 31 00 00 – – Numeriskt styrda 2 0 

8459 39 00 00 – – Andra 2 0 

8459 40 – Andra maskiner för arborrning 

8459 40 10 00 – – Numeriskt styrda 2 0 

8459 40 90 00 – – Andra 2 0 

– Fräsmaskiner av knätyp 

8459 51 00 00 – – Numeriskt styrda 2 0 

8459 59 00 00 – – Andra 2 0 

– Andra fräsmaskiner 

8459 61 – – Numeriskt styrda 

8459 61 10 00 – – – Verktygsmaskiner 4 0 

8459 61 90 00 – – – Andra 2 0 

8459 69 – – Andra 

8459 69 10 00 – – – Verktygsfräsmaskiner 4 0 

8459 69 90 00 – – – Andra 2 0 

8459 70 00 00 – Andra gängskärningsmaskiner 2 0 

8460 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, 
läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller 
kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, an
dra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461 

– Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 11 00 00 – – Numeriskt styrda 0,5 0 

8460 19 00 00 – – Andra 2 0 

– Andra slipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 21 – – Numeriskt styrda 

– – – För cylindriska ytor 

8460 21 11 00 – – – – Innerslipmaskiner 2 0
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8460 21 15 00 – – – – Centerlesslipmaskiner 2 0 

8460 21 19 00 – – – – Andra 2 0 

8460 21 90 00 – – – Andra 2 0 

8460 29 – – Andra 

– – – För cylindriska ytor 

8460 29 11 00 – – – – Innerslipmaskiner 2 0 

8460 29 19 00 – – – – Andra 2 0 

8460 29 90 00 – – – Andra 2 0 

– Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner) 

8460 31 00 00 – – Numeriskt styrda 5 0 

8460 39 00 00 – – Andra 1 0 

8460 40 – Heningsmaskiner och läppningsmaskiner 

8460 40 10 – – Numeriskt styrda 

8460 40 10 10 – – – Med en noggrannhet av högst 0,01 mm 0,5 0 

8460 40 10 90 – – – Andra 2 0 

8460 40 90 00 – – Andra 2 0 

8460 90 – Andra slag 

8460 90 10 00 – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan 
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

4 0 

8460 90 90 00 – – Andra 2 0 

8461 Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskär
ning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygs
maskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan 
kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

8461 20 00 00 – Kipphyvlar och stickmaskiner 3 0 

8461 30 – Driftmaskiner 

8461 30 10 00 – – Numeriskt styrda 0 0 

8461 30 90 00 – – Andra 0 0
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8461 40 – Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner 

– – Kuggskärningsmaskiner (inbegripet kuggslipmaskiner) 

– – – För skärning av cylindriska kugghjul 

8461 40 11 00 – – – – Numeriskt styrda 0 0 

8461 40 19 00 – – – – Andra 0 0 

– – – För skärning av andra kugghjul 

8461 40 31 00 – – – – Numeriskt styrda 0 0 

8461 40 39 00 – – – – Andra 0 0 

– – Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul 

– – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge 
kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

8461 40 71 00 – – – – Numeriskt styrda 0 0 

8461 40 79 00 – – – – Andra 0 0 

8461 40 90 00 – – – Andra 0 0 

8461 50 – Sågmaskiner och kapmaskiner 

– – Sågmaskiner 

8461 50 11 00 – – – Cirkelsågar 0 0 

8461 50 19 00 – – – Andra 4 0 

8461 50 90 00 – – Kapmaskiner 4 0 

8461 90 00 00 – Andra slag 5 0 

8462 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av me
tall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, 
klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall 
eller metallkarbider, inte nämnda ovan 

8462 10 – Smidesmaskiner (inbegripet pressar) 

8462 10 10 00 – – Numeriskt styrda 5 0 

8462 10 90 00 – – Andra 5 0
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– Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inbegripet 
pressar) 

8462 21 – – Numeriskt styrda 

8462 21 10 00 – – – För bearbetning av platta produkter 5 0 

8462 21 80 00 – – – Andra 5 0 

8462 29 – – Andra 

8462 29 10 00 – – – För bearbetning av platta produkter 2 0 

– – – Andra 

8462 29 91 00 – – – – Hydrauliska 5 0 

8462 29 98 00 – – – – Andra 5 0 

– Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade 
stans- och klippmaskiner 

8462 31 00 00 – – Numeriskt styrda 5 0 

8462 39 – – Andra 

8462 39 10 00 – – – För bearbetning av platta produkter 5 0 

– – – Andra 

8462 39 91 00 – – – – Hydrauliska 2 0 

8462 39 99 00 – – – – Andra 5 0 

– Stansmaskiner (inbegripet pressar) samt kombinerade stans- 
och klippmaskiner 

8462 41 – – Numeriskt styrda 

8462 41 10 00 – – – För bearbetning av platta produkter 5 0 

8462 41 90 00 – – – Andra 5 0 

8462 49 – – Andra 

8462 49 10 00 – – – För bearbetning av platta produkter 4 0 

8462 49 90 00 – – – Andra 4 0 

– Andra slag 

8462 91 – – Hydrauliska pressar
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8462 91 10 00 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

5 0 

– – – Andra 

8462 91 50 00 – – – – Numeriskt styrda 5 0 

8462 91 90 00 – – – – Andra 5 0 

8462 99 – – Andra 

8462 99 10 00 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

4 0 

– – – Andra 

8462 99 50 00 – – – – Numeriskt styrda 4 0 

8462 99 90 00 – – – – Andra 4 0 

8463 Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av 
metall eller annan kermet 

8463 10 – Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d. 

8463 10 10 00 – – Dragbänkar för tråd 5 0 

8463 10 90 00 – – Andra 5 0 

8463 20 00 00 – Gängrullmaskiner 5 0 

8463 30 00 00 – Trådbearbetningsmaskiner 5 0 

8463 90 00 00 – Andra slag 5 0 

8464 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produk
ter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material 
eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd 

8464 10 00 00 – Sågmaskiner 5 0 

8464 20 – Slipmaskiner och polermaskiner 

– – För bearbetning av glas 

8464 20 11 00 – – – Optiskt glas 5 0 

8464 20 19 00 – – – Annat 5 0 

8464 20 20 00 – – För bearbetning av keramiska produkter 5 0 

8464 20 95 00 – – Andra 5 0 

8464 90 – Andra slag
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8464 90 20 00 – – För bearbetning av keramiska produkter 5 0 

8464 90 80 00 – – Andra 5 0 

8465 Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, 
limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, 
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material 

8465 10 – Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan 
verktygsbyte mellan bearbetningarna 

8465 10 10 00 – – Med manuell överföring av arbetsstycket mellan varje be
arbetning 

5 0 

8465 10 90 00 – – Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje 
bearbetning 

5 0 

– Andra slag 

8465 91 – – Sågmaskiner 

8465 91 10 00 – – – Bandsågar 5 0 

8465 91 20 00 – – – Cirkelsågar 5 0 

8465 91 90 00 – – – Andra 1 0 

8465 92 00 00 – – Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom ut
skärning) 

1 0 

8465 93 00 00 – – Slip-, puts- eller polermaskiner 1 0 

8465 94 00 00 – – Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner 5 0 

8465 95 00 – – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner 

8465 95 00 10 – – – Flerspindliga insmorda 1 0 

8465 95 00 90 – – – Andra 5 0 

8465 96 00 00 – – Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning 2 0 

8465 99 – – Andra 

8465 99 10 00 – – – Svarvar 5 0 

8465 99 90 – – – Andra 

8465 99 90 10 – – – – Enkelsidiga verktygsmaskiner för sammanfogning av 
kanter med smält lim 

1 0 

8465 99 90 90 – – – – Andra 5 0
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8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456–8465, in
begripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande 
gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning 
för verktygsmaskiner; verktygshållare till alla slags handverk
tyg 

8466 10 – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden 

– – Verktygshållare 

8466 10 20 00 – – – Dornar, chuckar och hylsor 2 0 

– – – Andra 

8466 10 31 00 – – – – För svarvar 2 0 

8466 10 38 00 – – – – Andra 2 0 

8466 10 80 00 – – Självöppnande gänghuvuden 2 0 

8466 20 – Hållare för arbetsstycken 

8466 20 20 00 – – Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill 2 0 

– – Andra 

8466 20 91 00 – – – Till svarvar 2 0 

8466 20 98 00 – – – Andra 2 0 

8466 30 00 00 – Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygs
maskiner 

2 0 

– Andra slag 

8466 91 – – Till maskiner enligt nr 8464 

8466 91 20 00 – – – Av gjutet järn eller stål 2 0 

8466 91 95 00 – – – Andra 2 0 

8466 92 – – Till maskiner enligt nr 8465 

8466 92 20 00 – – – Av gjutet järn eller stål 2 0 

8466 92 80 00 – – – Andra 2 0 

8466 93 00 00 – – Till maskiner enligt nr 8456–8461 2 0 

8466 94 00 00 – – Till maskiner enligt nr 8462 eller 8463 2 0 

8467 Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd 
elektrisk eller icke elektrisk motor
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– Pneumatiska 

8467 11 – – För roterande verktyg (inbegripet sådana för både roterande 
och slående verktyg) 

8467 11 10 00 – – – För metallbearbetning 5 0 

8467 11 90 00 – – – Andra 5 0 

8467 19 00 00 – – Andra 5 0 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8467 21 – – Borrmaskiner av alla slag 

8467 21 10 00 – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2 0 

– – – Andra 

8467 21 91 00 – – – – Elektropneumatiska 2 0 

8467 21 99 00 – – – – Andra 2 0 

8467 22 – – Sågar 

8467 22 10 00 – – – Kedjesågar 5 0 

8467 22 30 00 – – – Cirkelsågar 2 0 

8467 22 90 00 – – – Andra 2 0 

8467 29 – – Andra 

8467 29 10 00 – – – Av sådana slag som används för bearbetning av textil
material 

2 0 

– – – Andra 

8467 29 30 00 – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2 0 

– – – – Andra 

– – – – – Slip- och putsmaskiner 

8467 29 51 00 – – – – – – Vinkelslipare 2 0 

8467 29 53 00 – – – – – – Bandputsmaskiner 2 0 

8467 29 59 00 – – – – – – Andra 5 0 

8467 29 70 00 – – – – – Hyvelmaskiner 2 0 

8467 29 80 00 – – – – – Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor 2 0
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8467 29 90 00 – – – – – Andra 2 0 

– Andra verktyg 

8467 81 00 00 – – Kedjesågar 2 0 

8467 89 00 00 – – Andra 5 0 

– Delar 

8467 91 00 – – Till kedjesågar 

8467 91 00 10 – – – Med elektrisk motor 2 0 

8467 91 00 90 – – – Andra 4 0 

8467 92 00 00 – – Till pneumatiska verktyg 5 0 

8467 99 00 – – Andra 

8467 99 00 10 – – – Med elektrisk motor 2 0 

8467 99 00 90 – – – Andra 5 0 

8468 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även an
vändbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av 
nr 8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas 

8468 10 00 00 – Svetsbrännare som hålls i handen 5 0 

8468 20 00 00 – Andra maskiner och apparater som arbetar med gas 5 0 

8468 80 00 00 – Andra maskiner och apparater 5 0 

8468 90 00 00 – Delar 5 0 

8469 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr 8443; ordbehand
lingsmaskiner 

8469 00 10 00 – Ordbehandlingsmaskiner 0 0 

– Andra 

8469 00 91 00 – – Elektriska 10 3 

8469 00 99 00 – – Andra 10 3 

8470 Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, 
för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokförings
maskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och lik
nande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kas
sakontrollapparater
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8470 10 00 00 – Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elekt
risk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data 

0 0 

– Andra elektroniska räknemaskiner 

8470 21 00 00 – – Skrivande 0 0 

8470 29 00 00 – – Andra 0 0 

8470 30 00 00 – Andra räknemaskiner 0 0 

8470 50 00 00 – Kassakontrollapparater 0 0 

8470 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8471 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till så
dana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för 
överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner 
för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

8471 30 00 00 – Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en 
vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett 
tangentbord och en bildskärm 

0 0 

– Andra maskiner för automatisk databehandling 

8471 41 00 00 – – Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett ut
organ, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom 
samma hölje 

0 0 

8471 49 00 00 – – Andra, i form av system 0 0 

8471 50 00 00 – Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 8471 41 eller 
8471 49, även sådana som innehåller en eller två av följande 
enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och 
utorgan 

0 0 

8471 60 – Inorgan och utorgan, även innehållande minnen inom 
samma hölje 

8471 60 60 00 – – Tangentbord 0 0 

8471 60 70 00 – – Andra 0 0 

8471 70 – Minnesenheter 

8471 70 20 00 – – Centrala minnesenheter 0 0 

– – Andra 

– – – Skivminnesenheter
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8471 70 30 00 – – – – Optiska, inbegripet magnetoptiska 0 0 

– – – – Andra 

8471 70 50 00 – – – – – Hårddiskenheter 0 0 

8471 70 70 00 – – – – – Andra 0 0 

8471 70 80 00 – – – Minnesenheter för magnetband 0 0 

8471 70 98 00 – – – Andra 0 0 

8471 80 00 00 – Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling 0 0 

8471 90 00 00 – Andra 0 0 

8472 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. duplice
ringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresserings
maskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, 
räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, 
hålslag och häftapparater) 

8472 10 00 00 – Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater 10 3 

8472 30 00 00 – Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, 
öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner 
för anbringande eller makulering av frimärken 

10 3 

8472 90 – Andra slag 

8472 90 10 00 – – Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt 10 3 

8472 90 30 00 – – Bankautomater 0 0 

8472 90 70 00 – – Andra 10 3 

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) 
som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen 
till maskiner enligt nr 8469–8472 

8473 10 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8469 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 10 11 00 – – – Till maskiner enligt nr 8469 00 10 0 0 

8473 10 19 00 – – – Andra 0 0 

8473 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8470 

8473 21 – – Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470 10, 
8470 21 eller 8470 29 

8473 21 10 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0
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8473 21 90 00 – – – Andra 0 0 

8473 29 – – Andra 

8473 29 10 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0 

8473 29 90 00 – – – Andra 0 0 

8473 30 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471 

8473 30 20 00 – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0 

8473 30 80 00 – – Andra 0 0 

8473 40 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8472 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 40 11 00 – – – Till maskiner enligt nr 8472 90 30 0 0 

8473 40 18 00 – – – Andra 0 0 

8473 40 80 00 – – Andra 0 0 

8473 50 – Delar och tillbehör som är lämpade att användas för maski
ner enligt två eller flera av numren 8469–8472 

8473 50 20 00 – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0 

8473 50 80 00 – – Andra 0 0 

8474 Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, 
tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av 
jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form 
(inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater 
för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska 
bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller 
andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maski
ner för tillverkning av gjutformar av sand 

8474 10 00 00 – Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning 
eller tvättning 

1 0 

8474 20 – Maskiner och apparater för krossning eller malning 

8474 20 10 00 – – För mineraliska ämnen av sådana slag som används i ke
ramiska industrin 

7 0 

8474 20 90 00 – – Andra 7 0 

– Maskiner och apparater för blandning eller knådning 

8474 31 00 00 – – Betong- och murbruksblandare 0 0
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8474 32 00 00 – – Maskiner och apparater för blandning av mineraliska äm
nen med bitumen 

0 0 

8474 39 – – Andra 

8474 39 10 00 – – – Maskiner och apparater för blandning eller knådning av 
mineraliska ämnen av sådana slag som används i kera
miska industrin 

0 0 

8474 39 90 00 – – – Andra 0 0 

8474 80 – Andra maskiner och apparater 

8474 80 10 00 – – Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller 
gjutning av keramiska massor 

0 0 

8474 80 90 00 – – Andra 0 0 

8474 90 – Delar 

8474 90 10 00 – – Av gjutet järn eller stål 5 0 

8474 90 90 – – Andra 

8474 90 90 10 – – – Utrustning för att sortera, tvätta, krossa eller blanda mi
neraler, jord, stenar och andra mineralresurser 

2 0 

8474 90 90 90 – – – Andra 5 0 

8475 Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för till
verkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd 

8475 10 00 00 – Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen 

5 0 

– Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i 
varmt tillstånd 

8475 21 00 00 – – Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till 
sådana 

5 0 

8475 29 00 00 – – Andra 5 0 

8475 90 00 00 – Delar 5 0 

8476 Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livs
medels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsautomater 

– Försäljningsautomater för drycker 

8476 21 00 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 5 0 

8476 29 00 00 – – Andra 5 0 

– Andra
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8476 81 00 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 5 0 

8476 89 00 00 – – Andra 5 0 

8476 90 00 00 – Delar 5 0 

8477 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast 
eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

8477 10 00 00 – Formsprutmaskiner 5 0 

8477 20 00 00 – Strängsprutmaskiner 5 0 

8477 30 00 00 – Formblåsningsmaskiner 5 0 

8477 40 00 00 – Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 5 0 

– Andra maskiner och apparater för gjutning eller annan 
formning 

8477 51 00 00 – – För formning eller regummering av däck eller för formning 
av innerslangar 

5 0 

8477 59 – – Andra 

8477 59 10 – – – Pressar 

8477 59 10 10 – – – – Hydrauliska för vulkanisering 1 0 

8477 59 10 90 – – – – Andra 5 0 

8477 59 80 00 – – – Andra 5 0 

8477 80 – Andra maskiner och apparater 

– – Maskiner för tillverkning av skummaterial 

8477 80 11 00 – – – Maskiner för omvandling av reaktiva hartser 5 0 

8477 80 19 00 – – – Andra 5 0 

– – Andra 

8477 80 91 00 – – – Fragmenteringsmaskiner 0 0 

8477 80 93 00 – – – Blandare, knådare och omrörare 0 0 

8477 80 95 00 – – – Skärmaskiner och spaltmaskiner 0 0 

8477 80 99 00 – – – Andra 0 0 

8477 90 – Delar
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8477 90 10 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8477 90 80 00 – – Andra 0 0 

8478 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av 
tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

8478 10 00 00 – Maskiner och apparater 1 0 

8478 90 00 00 – Delar 1 0 

8479 Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

8479 10 00 00 – Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverk
samhet e.d. 

0 0 

8479 20 00 00 – Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av 
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

0 0 

8479 30 – Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor 
av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för 
behandling av trä eller kork 

8479 30 10 00 – – Pressar 0 0 

8479 30 90 00 – – Andra 0 0 

8479 40 00 00 – Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 2 0 

8479 50 00 00 – Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

5 0 

8479 60 00 00 – Evaporatörer för luftkylning 5 0 

– Andra maskiner och mekaniska apparater 

8479 81 00 00 – – För metallbearbetning, inbegripet maskiner för lindning av 
elektrisk tråd till spolar 

2 0 

8479 82 00 00 – – Maskiner för blandning, knådning, krossning, malning, såll
ning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning 

0 0 

8479 89 – – Andra 

8479 89 30 00 – – – Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor 2 0 

8479 89 60 – – – Centralsmörjningssystem 

8479 89 60 10 – – – – Ultraljudsdispergator 5 0 

8479 89 60 90 – – – – Andra 0 0 

8479 89 91 00 – – – Maskiner och apparater för emaljering och dekorering av 
keramiska produkter 

5 0 

8479 89 97 – – – Andra
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8479 89 97 10 – – – – Maskiner för att öppna och stänga en lucka för råjärn i 
en masugn 

5 0 

8479 89 97 30 – – – – Maskiner och mekaniska apparater för inkapsling, de
hydrering och pelletering av mediciner 

1 0 

8479 89 97 50 – – – – Maskiner och mekaniska apparater för beläggning av 
pellets och piller 

1 0 

8479 89 97 90 – – – – Andra 0 0 

8479 90 – Delar 

8479 90 20 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8479 90 80 00 – – Andra 0 0 

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; 
gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra 
än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, 
gummi eller plast 

8480 10 00 00 – Formflaskor för metallgjuterier 2 0 

8480 20 00 00 – Bottenplattor till gjutformar 2 0 

8480 30 – Gjutmodeller 

8480 30 10 00 – – Av trä 2 0 

8480 30 90 00 – – Andra 2 0 

– Formar för metall eller metallkarbider 

8480 41 00 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 2 0 

8480 49 00 00 – – Andra 2 0 

8480 50 00 00 – Formar för glas 2 0 

8480 60 – Formar för mineraliska ämnen 

8480 60 10 00 – – För pressgjutning 2 0 

8480 60 90 00 – – Andra 2 0 

– Formar för gummi eller plast 

8480 71 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 

8480 71 00 10 – – – Formar för plast (för pressgjutning av gängor för kapsyler 
på pet-flaskor) 

0 0 

8480 71 00 90 – – – Andra 0 0
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8480 79 00 00 – – Andra 0 0 

8481 Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, 
ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade 

8481 10 – Reducerventiler 

8481 10 05 00 – – Kombinerade med filter eller smörjapparater 0 0 

– – Andra 

8481 10 19 00 – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8481 10 99 00 – – – Andra 0 0 

8481 20 – Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner 

8481 20 10 00 – – Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner 0 0 

8481 20 90 00 – – Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner 0 0 

8481 30 – Backventiler 

8481 30 91 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8481 30 99 00 – – Andra 0 0 

8481 40 – Säkerhetsventiler och avlastningsventiler 

8481 40 10 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8481 40 90 00 – – Andra 0 0 

8481 80 – Andra anordningar 

– – Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning 
o.d. 

8481 80 11 00 – – – Blandningsventiler 0 0 

8481 80 19 00 – – – Andra 0 0 

– – Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar 

8481 80 31 00 – – – Termostatventiler 0 0 

8481 80 39 00 – – – Andra 0 0 

8481 80 40 00 – – Ventiler för pneumatiska däck och slangar 0 0 

– – Andra
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– – – Processregleringsventiler 

8481 80 51 00 – – – – Temperaturregulatorer 0 0 

8481 80 59 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

– – – – Slidventiler 

8481 80 61 00 – – – – – Av gjutjärn 0 0 

8481 80 63 00 – – – – – Av stål 0 0 

8481 80 69 00 – – – – – Andra 0 0 

– – – – Sätesventiler 

8481 80 71 00 – – – – – Av gjutjärn 0 0 

8481 80 73 00 – – – – – Av stål 0 0 

8481 80 79 00 – – – – – Andra 0 0 

8481 80 81 00 – – – – Kulventiler och kikventiler 0 0 

8481 80 85 00 – – – – Spjällventiler 0 0 

8481 80 87 00 – – – – Membranventiler 0 0 

8481 80 99 00 – – – – Andra 0 0 

8481 90 00 00 – Delar 0 0 

8482 Kullager och rullager 

8482 10 – Kullager 

8482 10 10 00 – – Med yttre diameter av högst 30 mm 4 0 

8482 10 90 00 – – Andra 4 0 

8482 20 00 00 – Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hål
lare 

5 0 

8482 30 00 00 – Sfäriska rullager 6 0 

8482 40 00 00 – Nållager 10 3 

8482 50 00 00 – Andra cylindriska rullager 10 3 

8482 80 00 00 – Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager 2 0 

– Delar
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8482 91 – – Kulor, nålar och rullar 

8482 91 10 00 – – – Koniska rullar 0 0 

8482 91 90 00 – – – Andra 0 0 

8482 99 00 00 – – Andra 5 0 

8483 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och ve
var; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktions
transmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra 
utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, 
linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och an
dra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar) 

8483 10 – Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och 
vevar 

– – Vevar och vevaxlar 

8483 10 21 – – – Av gjutet järn eller stål 

8483 10 21 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 10 21 90 – – – – Andra 5 0 

8483 10 25 – – – Av friformsmitt stål 

8483 10 25 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 10 25 90 – – – – Andra 5 0 

8483 10 29 – – – Andra 

8483 10 29 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 10 29 90 – – – – Andra 5 0 

8483 10 50 – – Ledade axlar 

8483 10 50 10 – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 10 50 90 – – – Andra 5 0 

8483 10 95 – – Andra 

8483 10 95 10 – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 10 95 90 – – – Andra 5 0 

8483 20 – Lagerhus med kullager eller rullager
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8483 20 10 00 – – För användning i flygplan och rymdfarkoster 5 0 

8483 20 90 00 – – Andra 5 0 

8483 30 – Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager 

– – Lagerhus 

8483 30 32 – – – För kullager eller rullager 

8483 30 32 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 30 32 90 – – – – Andra 5 0 

8483 30 38 – – – Andra 

8483 30 38 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 30 38 90 – – – – Andra 5 0 

8483 30 80 – – Glidlager 

8483 30 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

8483 30 80 90 – – – Andra 5 0 

8483 40 – Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än 
särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla komponenter 
för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och an
dra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

– – Kuggtransmissioner 

8483 40 21 00 – – – Cylindriska kugghjulsväxlar och snedtandade kugghjuls
växlar 

0 0 

8483 40 23 00 – – – Koniska kugghjulsväxlar/koniska kugghjul 0 0 

8483 40 25 00 – – – Snäckdrev 0 0 

8483 40 29 00 – – – Andra 0 0 

8483 40 30 00 – – Kul- eller rullskruvar 0 0 

– – Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

8483 40 51 00 – – – Växellådor 0 0 

8483 40 59 00 – – – Andra 0 0 

8483 40 90 00 – – Andra 0 0 

8483 50 – Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor

SV L 161/774 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8483 50 20 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8483 50 80 00 – – Andra 0 0 

8483 60 – Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet 
universalkopplingar) 

8483 60 20 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8483 60 80 00 – – Andra 0 0 

8483 90 – Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement 
som föreligger separat; delar 

8483 90 20 00 – – Delar till lagerhus 0 0 

– – Andra 

8483 90 81 00 – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8483 90 89 – – – Andra 

8483 90 89 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8483 90 89 90 – – – – Andra 5 0 

8484 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda 
material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; meka
niska packningar 

8484 10 00 – Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall 

8484 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8484 10 00 90 – – Andra 0 0 

8484 20 00 00 – Mekaniska packningar 0 0 

8484 90 00 – Andra slag 

8484 90 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8484 90 00 90 – – Andra 0 0 

[8485] 

8486 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller 
huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen 
(boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata 
bildskärmar; maskiner och apparater enligt bilaga 9 C till 
denna grupp; delar och tillbehör 

8486 10 00 00 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen 
(boules) och halvledarplattor (wafers) 

0 0
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8486 20 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarkom
ponenter eller halvledarelement och av elektroniska integre
rade kretsar 

8486 20 10 00 – – Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud 2 0 

8486 20 90 00 – – Andra 0 0 

8486 30 – Maskiner och apparater för framställning av flata bildskär
mar 

8486 30 10 00 – – Apparater för utfällning genom kemisk förångning på sub
strat för flytande kristaller 

2 0 

8486 30 30 00 – – Apparater för torretsning av mönster på substrat för fly
tande kristaller (LCD) 

2 0 

8486 30 50 00 – – Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande 
kristaller genom sputtering (katodförstoftning) 

0 0 

8486 30 90 – – Andra 

8486 30 90 10 – – – Apparater för projicering eller applicering av bilder på 
sensibiliserade ytor av platta skärmar 

10 3 

8486 30 90 90 – – – Andra 0 0 

8486 40 00 00 – Maskiner och apparater enligt bilaga 9 C till denna grupp 0 0 

8486 90 – Delar och tillbehör 

8486 90 10 00 – – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare 
för arbetsstycken 

2 0 

– – Andra 

8486 90 20 00 – – – Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemul
sion på substrat för flytande kristaller 

2 0 

8486 90 30 00 – – – Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av metalled
ningarna till halvledarpaket före elmetalliseringsprocessen 

0 0 

8486 90 40 00 – – – Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för 
flytande kristaller genom sputtering (katodförstoftning) 

5 0 

8486 90 50 00 – – – Delar och tillbehör till apparater för torretsning av möns
ter på substrat för flytande kristaller (LCD) 

2 0 

8486 90 60 00 – – – Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom 
kemisk förångning på substrat för flytande kristaller 

2 0 

8486 90 70 00 – – – Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med 
ultraljud 

2 0 

8486 90 90 – – – Andra
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8486 90 90 10 – – – – Till apparater enligt nr 9010 50 10 00 5 0 

8486 90 90 90 – – – – Andra 0 0 

8487 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska 
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller 
andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel 

8487 10 – Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 

8487 10 10 00 – – Av brons 5 0 

8487 10 90 00 – – Andra 5 0 

8487 90 – Andra slag 

8487 90 10 00 – – Av icke smidbart gjutjärn 5 0 

8487 90 30 00 – – Av aducerat gjutjärn 5 0 

– – Av järn eller stål 

8487 90 51 00 – – – Av gjutet stål 5 0 

8487 90 53 00 – – – Av friformsmitt järn eller stål 5 0 

8487 90 55 00 – – – Av sänksmitt järn eller stål 5 0 

8487 90 59 00 – – – Andra 0 0 

8487 90 90 00 – – Andra 5 0 

85 KAPITEL 85 – ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, 
ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VA
ROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING 
AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIV
NING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DE
LAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER 

8501 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av genera
toraggregat) 

8501 10 – Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W 

8501 10 10 00 – – Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W 2 0 

– – Andra 

8501 10 91 00 – – – Universalmotorer 2 0 

8501 10 93 00 – – – Växelströmsmotorer 0 0 

8501 10 99 – – – Likströmsmotorer 

8501 10 99 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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8501 10 99 90 – – – – Andra 2 0 

8501 20 00 – Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 

8501 20 00 10 – – Med en uteffekt av mer än 735 W, men högst 150 kW, för 
användning i civila flygplan 

0,5 0 

8501 20 00 90 – – Andra 5 3 

– Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer 

8501 31 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 31 00 10 – – – Motorer med en uteffekt av mer än 735 W, likströms
generatorer, för användning i civila flygplan 

0,5 0 

– – – Andra: 

8501 31 00 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8501 31 00 98 – – – – Andra 5 3 

8501 32 – – Med en uteffekt av mer än 750 W, men högst 75 kW 

8501 32 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W, men högst 7,5 kW 

8501 32 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 32 20 90 – – – – Andra 5 3 

8501 32 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW, men högst 75 kW 

8501 32 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 32 80 90 – – – – Andra 5 3 

8501 33 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW, men högst 375 kW 

8501 33 00 10 – – – Motorer med en uteffekt av högst 150 kW och generato
rer, för användning i civila flygplan 

0,5 0 

8501 33 00 90 – – – Andra 0,1 0 

8501 34 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW 

8501 34 50 00 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 10 3 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 34 92 – – – – Mer än 375 kW, men högst 750 kW
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8501 34 92 10 – – – – – Generatorer för användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 34 92 90 – – – – – Andra 5 3 

8501 34 98 – – – – Mer än 750 kW 

8501 34 98 10 – – – – – Generatorer för användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 34 98 90 – – – – – Andra 5 3 

8501 40 – Andra växelströmsmotorer, 1-fas 

8501 40 20 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 40 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 40 20 90 – – – Andra 5 3 

8501 40 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 

8501 40 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 40 80 90 – – – Andra 5 3 

– Andra växelströmsmotorer, flerfas 

8501 51 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 51 00 10 – – – Med en uteffekt av mer än 735 W, för användning i civila 
flygplan 

0,5 0 

8501 51 00 90 – – – Andra 5 3 

8501 52 – – Med en uteffekt av mer än 750 W, men högst 75 kW 

8501 52 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W, men högst 7,5 kW 

8501 52 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 52 20 90 – – – – Andra 2,5 0 

8501 52 30 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW, men högst 37 kW 

8501 52 30 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 52 30 90 – – – – Andra 2,5 0 

8501 52 90 – – – Med en uteffekt av mer än 37 kW, men högst 75 kW 

8501 52 90 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0
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8501 52 90 90 – – – – Andra 2,5 0 

8501 53 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

8501 53 50 00 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 0 0 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 53 81 00 – – – – Mer än 75 kW, men högst 375 kW 0 0 

8501 53 94 00 – – – – Mer än 375 kW, men högst 750 kW 0 0 

8501 53 99 00 – – – – Mer än 750 kW 0 0 

– Växelströmsgeneratorer 

8501 61 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8501 61 20 – – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 

8501 61 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 61 20 90 – – – – Andra 3 0 

8501 61 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA, men högst 75 kVA 

8501 61 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8501 61 80 90 – – – – Andra 3 0 

8501 62 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA, men högst 375 kVA 

8501 62 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 62 00 90 – – – Andra 5 3 

8501 63 00 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW, men högst 750 kVA 

8501 63 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8501 63 00 90 – – – Andra 5 3 

8501 64 00 00 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 5 3 

8502 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare 

– Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kom
pressionständning (diesel- eller semidieselmotor) 

8502 11 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA
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8502 11 20 – – – Med en effekt av högst 7,5 kVA 

8502 11 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 11 20 90 – – – – Andra 5 3 

8502 11 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA, men högst 75 kVA 

8502 11 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 11 80 90 – – – – Andra 5 3 

8502 12 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA, men högst 375 kVA 

8502 12 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 12 00 90 – – – Andra 5 3 

8502 13 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA 

8502 13 20 – – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA, men högst 
750 kVA 

8502 13 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 13 20 90 – – – – Andra 5 3 

8502 13 40 – – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA, men högst 
2 000 kVA 

8502 13 40 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 13 40 90 – – – – Andra 5 3 

8502 13 80 – – – Med en uteffekt av mer än 2 000 kVA 

8502 13 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 13 80 90 – – – – Andra 5 3 

8502 20 – Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnist
tändning 

8502 20 20 – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 

8502 20 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 20 20 90 – – – Andra 5 3 

8502 20 40 – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA, men högst 375 kVA
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8502 20 40 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 20 40 90 – – – Andra 5 3 

8502 20 60 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA, men högst 750 kVA 

8502 20 60 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 20 60 90 – – – Andra 5 3 

8502 20 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 

8502 20 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 20 80 90 – – – Andra 5 3 

– Andra generatoraggregat 

8502 31 00 00 – – Avsedda för vindkraft 0,5 0 

8502 39 – – Andra 

8502 39 20 – – – Turbogeneratorer 

8502 39 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 39 20 90 – – – – Andra 5 3 

8502 39 80 – – – Andra slag 

8502 39 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 39 80 90 – – – – Andra 5 3 

8502 40 00 – Roterande omformare 

8502 40 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8502 40 00 90 – – Andra 5 3 

8503 00 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner enligt nr 8501 eller 8502 

8503 00 10 00 – Icke-magnetiska stoppringar 5 3 

– Andra 

8503 00 91 00 – – Av gjutjärn eller av gjutstål 5 3 

8503 00 99 00 – – Andra slag 10 3
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8504 Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) 
och induktansspolar 

8504 10 – Förkopplingsdon för gasurladdningslampor 

8504 10 20 – – Induktansspolar, även kopplade med en kondensator 

8504 10 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – – Andra: 

8504 10 20 91 – – – – Induktansspolar 10 3 

8504 10 20 98 – – – – Andra 5 3 

8504 10 80 – – Andra 

8504 10 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – – Andra: 

8504 10 80 91 – – – – Induktansspolar för gasurladdningslampor 10 3 

8504 10 80 99 – – – – Andra 5 3 

– Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 

8504 21 00 00 – – Med en normaleffekt av högst 650 kVA 10 3 

8504 22 – – Med en normaleffekt av mer än 650 kVA, men högst 
10 000 kVA 

8504 22 10 00 – – – Mer än 650 kVA, men högst 1 600 kVA 10 3 

8504 22 90 00 – – – Mer än 1 600 kVA, men högst 10 000 kVA 10 3 

8504 23 00 00 – – Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA 10 3 

– Andra transformatorer 

8504 31 – – Med en normaleffekt av högst 1 kVA 

– – – Transformatorer till mätinstrument 

8504 31 21 00 – – – – Spänningstransformatorer 0 0 

8504 31 29 00 – – – – Andra slag 0 0 

8504 31 80 00 – – – Andra 0 0 

8504 32 – – Med en normaleffekt av mer än 1 kVA, men högst 
16 kVA
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8504 32 20 – – – Transformatorer till mätinstrument 

8504 32 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8504 32 20 90 – – – – Andra 5 3 

8504 32 80 – – – Andra 

8504 32 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8504 32 80 90 – – – – Andra 5 3 

8504 33 00 – – Med en normaleffekt av mer än 16 kVA, men högst 
500 kVA 

8504 33 00 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8504 33 00 90 – – – Andra 5 3 

8504 34 00 00 – – Med en normaleffekt av mer än 500 kVA 5 3 

8504 40 – Statiska omformare 

8504 40 30 00 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter 
därav 

0 0 

– – Andra 

8504 40 40 00 – – – Polykristallina halvledarlikriktare 0 0 

– – – Andra 

8504 40 55 00 – – – – Ackumulatorladdare 0 0 

– – – – Andra 

8504 40 81 00 – – – – – Likriktare 0 0 

– – – – – Växelriktare 

8504 40 84 00 – – – – – – Med en normaleffekt av högst 7,5 kVA 0 0 

8504 40 88 00 – – – – – – Med en normaleffekt av mer än 7,5 kVA 0 0 

8504 40 90 00 – – – – – Andra 0 0 

8504 50 – Andra induktansspolar 

8504 50 20 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning och för kraftförsörjningsaggregat till maskiner för au
tomatisk databehandling, samt enheter därav 

0 0
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8504 50 20 10 – – – För civilflyg 

8504 50 20 90 – – – Andra 

8504 50 95 00 – – Andra 0 0 

8504 90 – Delar 

– – Till transformatorer och induktansspolar 

8504 90 05 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter till produkter en
ligt nr 8504 50 20 

0 0 

– – – Andra 

8504 90 11 00 – – – – Ferritkärnor 5 3 

8504 90 18 00 – – – – Andra 5 3 

– – Till statiska omformare 

8504 90 91 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter för produkter en
ligt nr 8504 40 30 

0,5 0 

8504 90 99 00 – – – Andra 5 3 

8505 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att 
tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; mag
netchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmag
netiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopp
lingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon 

– Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som 
permanentmagneter efter magnetisering 

8505 11 00 00 – – Av metall 5 3 

8505 19 – – Andra 

8505 19 10 00 – – – Permanentmagneter av agglomererad ferrit 5 3 

8505 19 90 00 – – – Andra slag 5 3 

8505 20 00 00 – Elektromagnetiska kopplingar och bromsar 5 3 

8505 90 – Andra slag, inbegripet delar 

8505 90 10 00 – – Elektromagneter 1 0 

8505 90 30 00 – – Magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller perma
nentmagnetiska uppspänningsanordningar 

5 3 

8505 90 50 00 – – Elektromagnetiska lyftdon 5 3
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8505 90 90 00 – – Delar 5 3 

8506 Galvaniska element och batterier 

8506 10 – Av mangandioxid 

– – Alkaliska 

8506 10 11 00 – – – Cylindriska celler 5 3 

8506 10 15 00 – – – Knappceller 5 3 

8506 10 19 00 – – – Andra 5 3 

– – Andra 

8506 10 91 00 – – – Cylindriska celler 5 3 

8506 10 95 00 – – – Knappceller 5 3 

8506 10 99 00 – – – Andra 5 3 

8506 30 – Av kvicksilveroxid 

8506 30 10 00 – – Cylindriska celler 5 3 

8506 30 30 00 – – Knappceller 5 3 

8506 30 90 00 – – Andra 5 3 

8506 40 – Av silveroxid 

8506 40 10 00 – – Cylindriska celler 5 3 

8506 40 30 00 – – Knappceller 5 3 

8506 40 90 00 – – Andra 5 3 

8506 50 – Av litium 

8506 50 10 00 – – Cylindriska celler 5 3 

8506 50 30 00 – – Knappceller 5 3 

8506 50 90 00 – – Andra 5 3 

8506 60 – Av zink-luft 

8506 60 10 00 – – Cylindriska celler 5 3 

8506 60 30 00 – – Knappceller 5 3 

8506 60 90 00 – – Andra 5 3
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8506 80 – Andra galvaniska element och batterier 

8506 80 05 00 – – Torrelement av zink-kol med en spänning av minst 5,5 V, 
men högst 6,5 V 

5 3 

– – Andra 

8506 80 11 00 – – – Cylindriska celler 5 3 

8506 80 15 00 – – – Knappceller 5 3 

8506 80 90 00 – – – Andra 5 3 

8506 90 00 00 – Delar 5 3 

8507 Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumu
latorer, även kvadratiska eller rektangulära 

8507 10 – Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbat
terier för kolvmotorer 

– – Vägande högst 5 kg 

8507 10 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 

8507 10 41 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 10 41 90 – – – – Andra 10 3 

8507 10 49 – – – Andra 

8507 10 49 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 10 49 90 – – – – Andra 10 3 

– – Vägande mer än 5 kg 

8507 10 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 

8507 10 92 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 10 92 90 – – – – Andra 10 3 

8507 10 98 – – – Andra 

8507 10 98 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 10 98 90 – – – – Andra 8 3 

8507 20 – Andra blyackumulatorer
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– – Ackumulatorer för fordonsdrift 

8507 20 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 

8507 20 41 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 20 41 90 – – – – Andra 2 0 

8507 20 49 – – – Andra 

8507 20 49 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 20 49 90 – – – – Andra 8 3 

– – Andra 

8507 20 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 

8507 20 92 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 20 92 90 – – – – Andra 10 3 

8507 20 98 – – – Andra 

8507 20 98 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8507 20 98 90 – – – – Andra 8 3 

8507 30 – Nickel-kadmiumackumulatorer 

8507 30 20 00 – – Hermetiskt tillslutna 0 0 

– – Andra 

8507 30 81 00 – – – Ackumulatorer för fordonsdrift 0 0 

8507 30 89 00 – – – Andra 0 0 

8507 40 00 00 – Nickel-järnackumulatorer 0 0 

8507 80 – Andra ackumulatorer 

8507 80 20 00 – – Nickel-hydridackumulatorer 0 0 

8507 80 30 00 – – Litiumjonackumulatorer 0 0 

8507 80 80 00 – – Andra 0 0 

8507 90 – Delar 

8507 90 20 00 – – Ackumulatorplattor 0 0 

8507 90 30 00 – – Separatorer 0 0 

8507 90 90 00 – – Andra 0 0
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8508 Dammsugare 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8508 11 00 00 – – Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos 
dammpåse eller annan behållare) av högst 
20 liter 

10 3 

8508 19 00 00 – – Andra 10 3 

8508 60 00 00 – Andra dammsugare 0 0 

8508 70 00 00 – Delar 0 0 

8509 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk 
motor, andra än dammsugare enligt nr 8508 

8509 40 00 00 – Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- 
eller köksväxtsaftpressar 

10 3 

8509 80 00 00 – Andra apparater 10 3 

8509 90 00 – Delar 

8509 90 00 10 – – Av rengöringsmaskiner och golvboningsmaskiner 5 3 

8509 90 00 90 – – Andra 10 3 

8510 Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagnings
apparater, med inbyggd elektrisk motor 

8510 10 00 00 – Rakapparater 10 3 

8510 20 00 00 – Hårklippningsmaskiner 10 3 

8510 30 00 00 – Hårborttagningsapparater 5 3 

8510 90 00 00 – Delar 2 0 

8511 Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som 
används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompres
sionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tänds
polar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generato
rer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av så
dana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer 

8511 10 00 – Tändstift (andra än glödtändstift) 

8511 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – Andra: 

8511 10 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 10 00 98 – – – Andra 4 3
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8511 20 00 – Tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter 

8511 20 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8511 20 00 90 – – Andra 5 3 

8511 30 00 – Strömfördelare; tändspolar 

8511 30 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – Andra: 

8511 30 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 30 00 98 – – – Andra 5 3 

8511 40 00 – Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer 

8511 40 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – Andra: 

8511 40 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 40 00 98 – – – Andra 5 3 

8511 50 00 – Andra generatorer 

8511 50 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – Andra: 

8511 50 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 50 00 98 – – – Andra 1 0 

8511 80 00 – Annan utrustning 

8511 80 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

– – Andra: 

8511 80 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 80 00 98 – – – Andra 5 3 

8511 90 00 – Delar 

8511 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8511 90 00 90 – – Andra 5 3
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8512 Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av 
varor enligt nr 8539), elektriska vindrutetorkare samt elekt
riska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag 
som används till cyklar eller motorfordon 

8512 10 00 00 – Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana 
slag som används till cyklar 

5 3 

8512 20 00 – Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrust
ning 

8512 20 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8512 20 00 90 – – Andra 8 3 

8512 30 – Akustisk signalutrustning 

8512 30 10 – – Av sådana slag som används i motorfordon 

8512 30 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8512 30 10 90 – – – Andra 10 3 

8512 30 90 00 – – Andra 

8512 40 00 – Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordning
ar 

– – Vindrutetorkare: 

8512 40 00 11 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8512 40 00 19 – – – Andra 2 0 

8512 40 00 30 – – Avfrostningsanordningar 10 3 

8512 40 00 90 – – Avimningsanordningar 10 3 

8512 90 – Delar 

8512 90 10 – – Till apparater enligt nr 8512 30 10 

8512 90 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8512 90 10 90 – – – Andra 10 3 

8512 90 90 – – Andra 

8512 90 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8512 90 90 90 – – – Andra 10 3 

8513 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatte
rier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som 
omfattas av nr 8512
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8513 10 00 00 – Lampor 10 3 

8513 90 00 00 – Delar 10 3 

8514 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet 
sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust); 
annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehand
ling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust 

8514 10 – Motståndsvärmeugnar 

8514 10 10 00 – – Bakugnar och ugnar för bakning av kex 5 3 

8514 10 80 00 – – Andra 5 3 

8514 20 – Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust 

8514 20 10 00 – – Induktionsugnar 5 3 

8514 20 80 00 – – Dielektriska ugnar 5 3 

8514 30 – Andra ugnar 

8514 30 19 00 – – Infraröda strålningsugnar 5 3 

8514 30 99 00 – – Andra 2 0 

8514 40 00 00 – Annan utrustning arbetande med induktion eller dielektrisk 
förlust 

5 3 

8514 90 00 00 – Delar 5 3 

8515 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska 
(inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) 
eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, 
ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, in
begripet sådana som också kan användas för skärning; elekt
riska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller 
kermeter 

– Maskiner och apparater för lödning 

8515 11 00 00 – – Lödkolvar och lödpistoler 5 3 

8515 19 00 00 – – Andra 5 3 

– Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall 

8515 21 00 00 – – Hel- eller halvautomatiska 5 3 

8515 29 – – Andra 

8515 29 10 00 – – – För stuksvetsning 5 3 

8515 29 90 00 – – – Andra 5 3

SV L 161/792 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

– Maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svets
ning med plasmaljusbåge) av metall 

8515 31 00 00 – – Hel- eller halvautomatiska 5 3 

8515 39 – – Andra 

– – – För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta 
med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med 

8515 39 13 00 – – – – Transformatorer 5 3 

8515 39 18 00 – – – – Generatorer eller roterande omformare eller statiska om
formare, likriktare eller likriktarapparater 

5 3 

8515 39 90 00 – – – Andra 5 3 

8515 80 – Andra maskiner och apparater 

– – För metallbearbetning 

8515 80 11 00 – – – För svetsning 5 3 

8515 80 19 00 – – – Andra 5 3 

– – Andra 

8515 80 91 00 – – – För motståndssvetsning av plast 5 3 

8515 80 99 00 – – – Andra 5 3 

8515 90 00 00 – Delar 2 0 

8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 
och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning 
eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater 
för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) 
eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; 
andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används 
för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana 
enligt nr 8545 

8516 10 – Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 

– – Varmvattenberedare 

8516 10 11 00 – – – Genomströmningsvarmvattenberedare 2 0 

8516 10 19 00 – – – Andra varmvattenberedare 5 3 

8516 10 90 00 – – Doppvärmare 5 3

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/793



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

– Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för upp
värmning av marken 

8516 21 00 00 – – Radiatorer som kan lagra värme 10 3 

8516 29 – – Andra 

8516 29 10 00 – – – Vätskefyllda radiatorer 10 3 

8516 29 50 00 – – – Konvektionsapparater 10 3 

– – – Andra 

8516 29 91 00 – – – – Med inbyggd fläkt 10 3 

8516 29 99 00 – – – – Andra slag 10 3 

– Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för tork
ning av händerna 

8516 31 – – Hårtorkar 

8516 31 10 00 – – – Torkhuvar 10 3 

8516 31 90 00 – – – Andra 2 0 

8516 32 00 00 – – Andra apparater för hårbehandling 2 0 

8516 33 00 00 – – Apparater för torkning av händerna 10 3 

8516 40 – Elektriska stryk- och pressjärn 

8516 40 10 00 – – Ångstrykjärn 10 3 

8516 40 90 00 – – Andra 10 3 

8516 50 00 00 – Mikrovågsugnar 8 3 

8516 60 – Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och ros
tar 

8516 60 10 00 – – Spisar (omfattande minst en ugn och en häll) 10 3 

– – Kokplattor och hällar 

8516 60 51 00 – – – Hällar för inbyggnad 10 3 

8516 60 59 00 – – – Andra 10 3 

8516 60 70 00 – – Grillar och rostar 10 3 

8516 60 80 00 – – Ugnar för inbyggnad 10 3 

8516 60 90 00 – – Andra 10 3 

– Andra elektriska värmeapparater
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8516 71 00 00 – – Kaffe- eller tebryggare 10 3 

8516 72 00 00 – – Brödrostar 10 3 

8516 79 – – Andra 

8516 79 20 00 – – – Fritöser 10 3 

8516 79 70 00 – – – Andra 10 3 

8516 80 – Elektriska värmemotstånd 

8516 80 20 – – Sammanbyggda med en isolerstomme 

8516 80 20 10 – – – Sammanbyggda med en enkel isolerstomme och elekt
riska anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning 
eller för avisning, för användning i civila flygplan 

2 0 

8516 80 20 90 – – – Andra 10 3 

8516 80 80 – – Andra 

8516 80 80 10 – – – För personbilar 1 0 

8516 80 80 30 – – – För spårvagnar 1 0 

8516 80 80 90 – – – Andra 10 3 

8516 90 00 00 – Delar 5 3 

8517 Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för 
andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mot
tagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för 
kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN 
och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning 
enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528 

– Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller 
för andra trådlösa nät 

8517 11 00 00 – – Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar 0 0 

8517 12 00 00 – – Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät 0 0 

8517 18 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder 
eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i 
trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN) 

8517 61 00 00 – – Basstationer 0 0
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8517 62 00 00 – – Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller 
regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet ap
parater för uppkoppling och dirigering 

0 0 

8517 69 – – Andra 

8517 69 10 00 – – – Bildtelefoner 0 0 

8517 69 20 00 – – – Porttelefoner 0 0 

– – – Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotele
grafi 

8517 69 31 00 – – – – Bärbara mottagare för samtal eller personsökning 0 0 

8517 69 39 – – – – Andra 

8517 69 39 10 – – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8517 69 39 90 – – – – – Andra 5 3 

8517 69 90 00 – – – Andra 0 0 

8517 70 – Delar 

– – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

8517 70 11 00 – – – Antenner för utrustning för radiotelegrafi eller radiotele
foni 

0 0 

8517 70 15 00 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

10 3 

8517 70 19 – – – Andra 

8517 70 19 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8517 70 19 90 – – – – Andra 10 3 

8517 70 90 00 – – Andra 0 0 

8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan höl
je; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikro
fon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärknings
anläggningar 

8518 10 – Mikrofoner och mikrofonstativ 

8518 10 30 00 – – Mikrofoner med ett frekvensomfång på 300 Hz till 
3,4 kHz, med en diameter som inte överskrider 
10 mm och en höjd som inte överskrider 3 mm, av det 
slag som används inom telekommunikation 

0 0 

8518 10 95 – – Andra
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8518 10 95 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 10 95 90 – – – – Andra 0,1 0 

– Högtalare, med eller utan hölje 

8518 21 00 – – Enstaka högtalare, med hölje 

8518 21 00 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 21 00 90 – – – Andra 10 3 

8518 22 00 – – Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare 

8518 22 00 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 22 00 90 – – – Andra 10 3 

8518 29 – – Andra 

8518 29 30 00 – – – Högtalare med ett frekvensomfång på 300 Hz till 
3,4 kHz, med en diameter som inte överskrider 
50 mm, av det slag som används inom telekommunika
tion 

0 0 

8518 29 95 – – – Andra 

8518 29 95 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 29 95 90 – – – – Andra 10 3 

8518 30 – Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, 
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare 

8518 30 20 – – Telefonlurar för trådtelefoni 

8518 30 20 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 30 20 90 – – – Andra 0 0 

8518 30 95 – – Andra 

8518 30 95 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 30 95 90 – – – Andra 10 3 

8518 40 – Tonfrekvensförstärkare 

8518 40 30 – – För telefoni eller mätning 

8518 40 30 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 40 30 90 – – – Andra 10 3
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– – Andra 

8518 40 81 – – – Med en ljudkanal 

8518 40 81 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 40 81 90 – – – – Andra 10 3 

8518 40 89 – – – Andra 

8518 40 89 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 40 89 90 – – – – Andra 10 3 

8518 50 00 – Ljudförstärkningsanläggningar 

8518 50 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

8518 50 00 90 – – Andra 0,1 0 

8518 90 00 00 – Delar 10 3 

8519 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning 

8519 20 – Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel 

8519 20 10 00 – – Grammofonautomater 10 3 

– – Andra 

8519 20 91 00 – – – Med laseravläsningssystem 10 5 

8519 20 99 00 – – – Andra 10 3 

8519 30 00 00 – Skivspelare (andra än laserskivspelare) 10 3 

8519 50 00 00 – Telefonsvarare 0 0 

– Andra apparater 

8519 81 – – För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier 

– – – Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), 
inte försedda med anordning för ljudinspelning 

8519 81 11 00 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 10 3 

– – – – Andra apparater för ljudåtergivning 

8519 81 15 00 – – – – – Kassettbandspelare i fickformat 10 3
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– – – – – Andra kassettbandspelare 

8519 81 21 00 – – – – – – Med ett analogt och digitalt avläsningssystem 8 5 

8519 81 25 00 – – – – – – Andra 8 3 

– – – – – Andra slag 

– – – – – – Med laseravläsningssystem 

8519 81 31 00 – – – – – – – Av det slag som används i motorfordon, för skivor 
som inte har större diameter än 6,5 cm 

10 5 

8519 81 35 00 – – – – – – – Andra 10 5 

8519 81 45 00 – – – – – – Andra 10 3 

– – – Andra apparater 

8519 81 51 00 – – – – Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa 

10 3 

– – – – Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåter
givning 

– – – – – Kassettbandspelare 

– – – – – – Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda 
högtalare 

8519 81 55 00 – – – – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 10 3 

8519 81 61 00 – – – – – – – Andra 10 3 

8519 81 65 00 – – – – – – I fickformat 10 3 

8519 81 75 00 – – – – – – Andra 10 3 

– – – – – Andra 

8519 81 81 00 – – – – – – För magnetband på spolar, som möjliggör upptag
ning eller återgivning av ljud vid antingen en enda 
bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och 
andra lägre hastigheter 

10 3 

8519 81 85 00 – – – – – – Andra 0 0 

8519 81 95 – – – – Andra 

8519 81 95 10 – – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8519 81 95 90 – – – – – Andra 10 3
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8519 89 – – Andra 

– – – Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anord
ning för ljudinspelning 

8519 89 11 00 – – – – Elektriska grammofoner, andra än sådana enligt 
nr 8519 20 

10 3 

8519 89 15 00 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 10 3 

8519 89 19 00 – – – – Andra 10 3 

8519 89 90 – – – Andra 

8519 89 90 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8519 89 90 90 – – – – Andra 10 3 

[8520] 

8521 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, 
även med inbyggd videotuner 

8521 10 – Arbetande med magnetband 

8521 10 20 – – Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upp
tagning eller återgivning vid en bandhastighet av högst 
50 mm per sekund 

8521 10 20 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8521 10 20 90 – – – Andra 5 3 

8521 10 95 – – Andra 

8521 10 95 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8521 10 95 90 – – – Andra 0 0 

8521 90 00 00 – Andra slag 5 3 

8522 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller hu
vudsakligen med apparater enligt nr 8519–8521 

8522 10 00 00 – Pickuper 10 3 

8522 90 – Andra slag 

8522 90 30 00 – – Stift till grammofoner; diamanter, safirer och andra ädels
tenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon
struerade), för stift till grammofoner, även monterade 

10 3 

– – Andra
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– – – Sammansatta elektroniska komponenter 

8522 90 41 00 – – – – Till apparater enligt nr 8519 50 00 0 0 

8522 90 49 00 – – – – Andra 1 0 

8522 90 70 00 – – – Delvis monterade enkelkassettdäck med en total tjocklek 
av högst 53 mm, av sådana slag som används vid till
verkning av apparater för inspelning och återgivning av 
ljud 

5 3 

8522 90 80 – – – Andra 

8522 90 80 10 – – – – Sammansättningar av två eller fler delar fästade eller 
fogade till varandra av apparater enligt nr 8519 81 95 
och 8519 89 90, för användning i civila flygplan 

1 0 

8522 90 80 90 – – – – Andra 0 0 

8523 Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och an
dra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även 
inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för fram
ställning av skivor med undantag av produkter enligt 
kapitel 37 

– Magnetiska medier 

8523 21 00 00 – – Kort med inbyggd magnetremsa 0 0 

8523 29 – – Andra 

– – – Magnetband; magnetskivor 

8523 29 15 – – – – Oinspelade 

8523 29 15 10 – – – – – Ljudband 0 0 

8523 29 15 30 – – – – – Videoband 0 0 

8523 29 15 90 – – – – – Andra 0 0 

– – – – Andra 

8523 29 31 00 – – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

8523 29 33 00 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

0 0 

8523 29 39 00 – – – – – Andra 10 3 

8523 29 90 00 – – – Andra 5 3 

8523 40 – Optiska medier
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– – Oinspelade 

8523 40 11 00 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
på högst 900 megabyte, utom raderbara 

0 0 

8523 40 13 00 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
av mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom 
raderbara 

0 0 

8523 40 19 00 – – – Andra slag 0 0 

– – Andra 

– – – Skivor för laseravläsningssystem 

8523 40 25 00 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

– – – – Endast för återgivning av ljud 

8523 40 31 00 – – – – – Med diameter av högst 6,5 cm 5 3 

8523 40 39 00 – – – – – Med en diameter av mer än 6,5 cm 5 3 

– – – – Andra 

8523 40 45 00 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

0 0 

– – – – – Andra 

8523 40 51 00 – – – – – – ”Digital versatile discs (DVD)” 10 3 

8523 40 59 00 – – – – – – Andra 10 3 

– – – Andra 

8523 40 91 00 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

8523 40 93 00 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

0 0 

8523 40 99 00 – – – – Andra 5 3 

– Halvledarmedier 

8523 51 – – Icke-flyktiga halvledarminnen 

8523 51 10 00 – – – Oinspelade 0 0
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– – – Andra 

8523 51 91 00 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

8523 51 93 00 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

0 0 

8523 51 99 00 – – – – Andra 5 3 

8523 52 – – Smartkort 

8523 52 10 00 – – – Med minst två elektroniska integrerade kretsar 0 0 

8523 52 90 00 – – – Andra 0 0 

8523 59 – – Andra 

8523 59 10 00 – – – Oinspelade 0 0 

– – – Andra 

8523 59 91 00 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

8523 59 93 00 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

0 0 

8523 59 99 00 – – – – Andra 5 3 

8523 80 – Andra 

8523 80 10 00 – – Oinspelade 0 0 

– – Andra 

8523 80 91 00 – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild 0 0 

8523 80 93 00 – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan ma
nipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med 
hjälp av en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523 80 99 00 – – – Andra 5 3 

[8524]
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8525 Apparater för sändning av rundradio eller television, även med 
inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudå
tergivning; televisionskameror, digitala kameror och videoka
meror 

8525 50 00 – Apparater för sändning 

8525 50 00 10 – – Apparater för kabeltelefoni eller kabeltelegrafi 0 0 

8525 50 00 90 – – Andra 3 3 

8525 60 00 00 – Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mot
tagning 

0 0 

8525 80 – Televisionskameror, digitala kameror och videokameror 

– – Televisionskameror 

8525 80 11 00 – – – Med tre eller flera kamerarör 10 3 

8525 80 19 00 – – – Andra 10 3 

8525 80 30 00 – – Digitala kameror 0 0 

– – Videokameror 

8525 80 91 00 – – – Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med tele
visionskamera 

0 0 

8525 80 99 00 – – – Andra 0 0 

8526 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater 
för radiomanövrering eller radiostyrning 

8526 10 00 – Radarapparater 

8526 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

8526 10 00 90 – – Andra 0 0 

– Andra slag 

8526 91 – – Apparater för radionavigering 

8526 91 20 – – – Mottagare för radionavigering 

8526 91 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8526 91 20 90 – – – – Andra 0 0 

8526 91 80 – – – Andra 

8526 91 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 1 0
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8526 91 80 90 – – – – Andra 0 0 

8526 92 00 – – Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning 

8526 92 00 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8526 92 00 90 – – – Andra 10 3 

8527 Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd 
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med 
inbyggt ur 

– Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla 

8527 12 – – Radiokassettbandspelare av fickformat 

8527 12 10 00 – – – Med analogt och digitalt avläsningssystem 10 5 

8527 12 90 00 – – – Andra 10 5 

8527 13 – – Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller 
ljudåtergivningsutrustning 

8527 13 10 00 – – – Med laseravläsningssystem 25 7 

– – – Andra 

8527 13 91 00 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 25 7 

8527 13 99 00 – – – – Andra 25 5 

8527 19 00 00 – – Andra 10 3 

– Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa, av sådana slag som används i motorfordon 

8527 21 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – I stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från 
”Radio Data System (RDS)” 

8527 21 20 – – – – Med laseravläsningssystem 

8527 21 20 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 6 3 

8527 21 20 90 – – – – – Andra 10 5 

– – – – Andra
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8527 21 52 00 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 10 5 

8527 21 59 00 – – – – – Andra 10 5 

– – – Andra 

8527 21 70 00 – – – – Med laseravläsningssystem 10 5 

– – – – Andra 

8527 21 92 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 

8527 21 92 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 6 3 

8527 21 92 90 – – – – – – Andra 10 5 

8527 21 98 00 – – – – – Andra 10 5 

8527 29 00 00 – – Andra 10 5 

– Andra 

8527 91 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje 

8527 91 11 00 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 10 5 

8527 91 19 00 – – – – Andra 10 5 

– – – Andra 

8527 91 35 00 – – – – Med laseravläsningssystem 10 5 

– – – – Andra 

8527 91 91 00 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 10 5 

8527 91 99 00 – – – – – Andra 10 5 

8527 92 – – Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud men med inbyggt ur 

8527 92 10 00 – – – Klockradioapparater 10 3 

8527 92 90 00 – – – Andra 10 5 

8527 99 00 00 – – Andra 10 5
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8528 Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; 
televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

– Katodstrålerörsmonitorer 

8528 41 00 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

0 0 

8528 49 – – Andra 

8528 49 10 00 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 3 

– – – För färgmottagning 

8528 49 35 00 – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

10 5 

– – – – Andra 

8528 49 91 00 – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer 0 0 

8528 49 99 00 – – – – – Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 10 5 

– Andra monitorer 

8528 51 00 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

0 0 

8528 59 – – Andra 

8528 59 10 00 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 3 

8528 59 90 00 – – – För färgmottagning 10 5 

– Projektorer 

8528 61 00 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

0 0 

8528 69 – – Andra 

8528 69 10 00 – – – Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en 
anordning med flytande kristaller) i stånd att visa digital 
information från en maskin för automatisk databehand
ling 

0 0 

– – – Andra 

8528 69 91 00 – – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 10 3 

8528 69 99 00 – – – – För färgmottagning 10 5
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– Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

8528 71 – – Inte utformade för att innehålla en videoskärm 

– – – Videotuners 

8528 71 11 00 – – – – Sammansatta elektroniska komponenter som skall mon
teras i en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8528 71 13 00 – – – – Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning 
med inbyggt modem för uppkoppling till Internet, 
med ett system för interaktivt informationsutbyte, med 
möjlighet till televisionsmottagning (”set-top boxes” med 
kommunikationsfunktion) 

10 3 

8528 71 19 00 – – – – Andra 10 5 

8528 71 90 00 – – – Andra 10 5 

8528 72 – – Andra, för färgmottagning 

8528 72 10 00 – – – Televisionsprojektorer 10 5 

8528 72 20 00 – – – Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av videosignaler 

10 5 

– – – Andra 

– – – – Med inbyggt bildrör 

– – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5, med ett diagnonalmått på bild
skärmen av 

8528 72 31 – – – – – – Högst 42 cm 

8528 72 31 10 – – – – – – – Högst 37 cm 10 5 

8528 72 31 30 – – – – – – – Mer än 37 cm, men högst 42 cm 10 5 

8528 72 33 00 – – – – – – Mer än 42 cm, men högst 52 cm 10 5 

8528 72 35 – – – – – – Mer än 52 cm, men högst 72 cm 

8528 72 35 10 – – – – – – – Mer än 52 cm, men högst 62 cm 10 5 

8528 72 35 30 – – – – – – – Mer än 62 cm, men högst 72 cm 10 5 

8528 72 39 00 – – – – – – Mer än 72 cm 10 5 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer, med ett 
diagonalmått på bildskärmen av
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8528 72 51 – – – – – – – Högst 75 cm 

8528 72 51 10 – – – – – – – – Högst 37 cm 10 5 

8528 72 51 30 – – – – – – – – Mer än 37 cm, men högst 54 cm 10 5 

8528 72 51 50 – – – – – – – – Mer än 54 cm, men högst 72 cm 10 5 

8528 72 51 70 – – – – – – – – Mer än 72 cm 10 5 

8528 72 59 00 – – – – – – – Mer än 75 cm 10 5 

8528 72 75 – – – – – – Mer en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 

8528 72 75 10 – – – – – – – Högst 37 cm 10 5 

8528 72 75 30 – – – – – – – Mer än 37 cm, men högst 54 cm 10 5 

8528 72 75 50 – – – – – – – Mer än 54 cm 10 5 

– – – – Andra 

8528 72 91 00 – – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

10 5 

8528 72 99 00 – – – – – Andra 10 5 

8528 73 00 00 – – Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning 10 3 

8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater enligt nr 8525–8528 

8529 10 – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

– – Antenner 

8529 10 11 00 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

– – – Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare 

8529 10 31 00 – – – – För mottagning via satellit 10 3 

8529 10 39 00 – – – – Andra 10 3 

8529 10 65 00 – – – Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, in
begripet inbyggda 

10 3 

8529 10 69 – – – Andra 

8529 10 69 10 – – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8529 10 69 90 – – – – Andra 10 3
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8529 10 80 – – Antennfilter och antennseparatorer 

8529 10 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8529 10 80 90 – – – Andra 10 3 

8529 10 95 – – Andra 

8529 10 95 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

8529 10 95 90 – – – Andra 5 3 

8529 90 – Andra slag 

8529 90 20 00 – – Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 
8528 41 00, 8528 51 00 och 8528 61 00 

0 0 

– – Andra 

– – – Skåp och lådor 

8529 90 41 00 – – – – Av trä 5 3 

8529 90 49 00 – – – – Av annat material 5 3 

8529 90 65 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 5 3 

– – – Andra 

8529 90 92 00 – – – – För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 
8525 80 19 och för apparater enligt nr 8527 och 8528 

5 3 

8529 90 97 – – – – Andra 

8529 90 97 10 – – – – – Sammansättningar av två eller fler delar fästade eller 
fogade till varandra av apparater enligt nr 
8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 och 
8526 92 00 10, för användning i civila flygplan 

0 0 

8529 90 97 90 – – – – – Andra 1 0 

8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings
utrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, 
kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (an
dra än sådana enligt nr 8608) 

8530 10 00 00 – Utrustning för järnvägar eller spårvägar 10 3 

8530 80 00 00 – Annan utrustning 10 3 

8530 90 00 00 – Delar 10 3
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8531 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ring
klockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarms
apparater), andra än apparater enligt nr 8512 eller 8530 

8531 10 – Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. 

8531 10 30 00 – – Av sådana slag som används i byggnader 10 3 

8531 10 95 – – Andra 

8531 10 95 10 – – – För användning i civila flygplan 1 0 

8531 10 95 90 – – – Andra 10 3 

8531 20 – Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder 
(LED) 

8531 20 20 – – Med lysdioder (LED) 

8531 20 20 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0 

8531 20 20 90 – – – Andra 0 0 

– – Med flytande kristaller (LCD) 

8531 20 40 – – – Med aktiv matris (LCD) 

8531 20 40 10 – – – – För användning i civila flygplan 3 0 

– – – – Andra: 

8531 20 40 91 – – – – – I färg 0 0 

8531 20 40 98 – – – – – Andra 0 0 

8531 20 95 – – – Andra 

8531 20 95 10 – – – – För användning i civila flygplan 3 0 

8531 20 95 90 – – – – Andra 0 0 

8531 80 – Andra apparater 

8531 80 20 – – Flata panelskärmar 

8531 80 20 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0 

8531 80 20 90 – – – Andra 0 0 

8531 80 95 – – Andra 

8531 80 95 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0
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8531 80 95 90 – – – Andra 10 3 

8531 90 – Delar 

8531 90 20 00 – – Till apparater enligt nr 8531 20 och 8531 80 20 0 0 

8531 90 85 00 – – Andra 7 3 

8532 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla 

8532 10 00 00 – Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, 
som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar (fas
kompensatorer) 

0 0 

– Andra fasta kondensatorer 

8532 21 00 00 – – Tantalkondensatorer 0 0 

8532 22 00 00 – – Elektrolytkondensatorer med aluminium 0 0 

8532 23 00 00 – – Keramiska kondensatorer, med enkelt lager 0 0 

8532 24 00 00 – – Keramiska kondensatorer med två eller flera lager 0 0 

8532 25 00 00 – – Papperskondensatorer och plastkondensatorer 0 0 

8532 29 00 00 – – Andra 0 0 

8532 30 00 00 – Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer 0 0 

8532 90 00 00 – Delar 0 0 

8533 Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar), 
andra än värmemotstånd 

8533 10 00 00 – Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp 0 0 

– Andra fasta motstånd 

8533 21 00 00 – – För en effekt av högst 20 W 0 0 

8533 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och po
tentiometrar 

8533 31 00 00 – – För en effekt av högst 20 W 0 0 

8533 39 00 00 – – Andra 0 0 

8533 40 – Andra variabla motstånd, inbegripet reostater och potentio
metrar 

8533 40 10 00 – – För en effekt av högst 20 W 0 0
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8533 40 90 00 – – Andra 0 0 

8533 90 00 00 – Delar 0 0 

8534 00 Tryckta kretsar 

– Bestående endast av ledande element och kontakter 

8534 00 11 00 – – Flerlager (multilayer) kretsar 0 0 

8534 00 19 00 – – Andra 0 0 

8534 00 90 00 – Med andra passiva element 0 0 

8535 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, 
spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra 
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspän
ning av mer än 1 000 V 

8535 10 00 00 – Smältsäkringar 5 3 

– Automatiska brytare 

8535 21 00 00 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 2 0 

8535 29 00 00 – – Andra 5 3 

8535 30 – Effektfrånskiljare och strömbrytare 

8535 30 10 00 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 0 0 

8535 30 90 00 – – Andra 0 0 

8535 40 00 00 – Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfil
ter 

5 3 

8535 90 00 00 – Andra slag 5 3 

8536 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stick
proppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar 
samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V; 
kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

8536 10 – Smältsäkringar 

8536 10 10 – – För en strömstyrka av högst 10 A 

8536 10 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 10 10 90 – – – Andra 5 3 

8536 10 50 – – För en strömstyrka av mer än 10 A, men högst 63 A
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8536 10 50 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 10 50 90 – – – Andra 5 3 

8536 10 90 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 

8536 10 90 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 10 90 90 – – – Andra 5 3 

8536 20 – Automatiska brytare 

8536 20 10 00 – – För en strömstyrka av högst 63 A 5 3 

8536 20 90 00 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 5 3 

8536 30 – Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar 

8536 30 10 – – För en strömstyrka av högst 16 A 

8536 30 10 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 30 10 90 – – – Andra 5 3 

8536 30 30 – – För en strömstyrka av mer än 16 A, men högst 125 A 

8536 30 30 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

8536 30 30 90 – – – Andra 5 3 

8536 30 90 00 – – För en strömstyrka av mer än 125 A 5 3 

– Reläer 

8536 41 – – För en driftspänning av högst 60 V 

8536 41 10 – – – För en strömstyrka av högst 2 A 

8536 41 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 41 10 90 – – – – Andra 5 3 

8536 41 90 – – – För en strömstyrka av mer än 2 A 

8536 41 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 41 90 90 – – – – Andra 5 3 

8536 49 00 – – Andra slag 

8536 49 00 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 49 00 90 – – – Andra 5 3
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8536 50 – Andra strömställare 

8536 50 03 00 – – Elektroniska strömställare för växelström bestående av op
tiskt kopplade ingångs- och utgångskretsar (isolerade tyris
torströmställare för växelström) 

0 0 

8536 50 05 00 – – Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade 
elektroniska strömställare, bestående av en transistor och 
ett logiskt chip (”chip-on-chip” teknik) 

0 0 

8536 50 07 00 – – Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av högst 
11 A 

0 0 

– – Andra 

– – – För en driftspänning av högst 60 V 

8536 50 11 – – – – Tryckknappsströmbrytare 

8536 50 11 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 50 11 90 – – – – – Andra 5 3 

8536 50 15 – – – – Vridströmbrytare 

8536 50 15 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 50 15 90 – – – – – Andra 5 3 

8536 50 19 – – – – Andra 

8536 50 19 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 50 19 90 – – – – – Andra 5 3 

8536 50 80 00 – – – Andra 5 3 

– Glödlampshållare, stickproppar och uttag 

8536 61 – – Glödlampshållare 

8536 61 10 – – – Edisonlamphållare 

8536 61 10 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 61 10 90 – – – – Andra 5 3 

8536 61 90 00 – – – Andra 5 3 

8536 69 – – Andra 

8536 69 10 00 – – – För koaxialkablar 0 0 

8536 69 30 00 – – – För tryckta kretsar 0 0
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8536 69 90 – – – Andra 

8536 69 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 69 90 90 – – – – Andra 5 3 

8536 70 00 00 – Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

0 0 

8536 90 – Andra apparater och artiklar 

8536 90 01 – – Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar 

8536 90 01 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8536 90 01 90 – – – Andra 0,1 0 

8536 90 10 00 – – Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar 0 0 

8536 90 20 00 – – Kiselskivetestare 0 0 

8536 90 85 00 – – Andra 0 0 

8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två 
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att 
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, in
begripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller 
apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte 
kopplingsanordningar enligt nr 8517 

8537 10 – För en driftspänning av högst 1 000 V 

8537 10 10 00 – – Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator 0 0 

– – Andra 

8537 10 91 00 – – – Styrsystem med programmerbara minnen 0 0 

8537 10 99 – – – Andra 

8537 10 99 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 2 0 

8537 10 99 90 – – – – Andra 5 3 

8537 20 – För en driftspänning av mer än 1 000 V 

8537 20 91 00 – – För en driftspänning av mer än 1 000 V, men högst 
72,5 kV 

0,1 0 

8537 20 99 00 – – För en driftspänning av mer än 72,5 kV 5 3 

8538 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 
eller 8537

SV L 161/816 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8538 10 00 00 – Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt 
nr 8537, inte försedda med apparater 

0 0 

8538 90 – Andra 

– – Till kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20 

8538 90 11 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 0 0 

8538 90 19 00 – – – Andra 4 3 

– – Andra 

8538 90 91 00 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 4 3 

8538 90 99 00 – – – Andra 4 3 

8539 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet 
s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller 
infrarött ljus; båglampor 

8539 10 00 – S.k. sealed beam lamp units 

8539 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

8539 10 00 90 – – Andra 5 3 

– Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett 
eller infrarött ljus 

8539 21 – – Volframhalogenlampor 

8539 21 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

8539 21 30 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8539 21 30 90 – – – – Andra 3 3 

– – – Andra, för en driftspänning av 

8539 21 92 00 – – – – Mer än 100 V 3 3 

8539 21 98 00 – – – – Högst 100 V 3 3 

8539 22 – – Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en 
spänning av mer än 100 V 

8539 22 10 00 – – – Reflektorlampor 3 3 

8539 22 90 – – – Andra 

8539 22 90 10 – – – – Elektriska glödlampor, med en effekt av högst 200 W 
och för en spänning av mer än 100 V 

10 3
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8539 22 90 90 – – – – Andra 3 3 

8539 29 – – Andra 

8539 29 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

8539 29 30 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8539 29 30 90 – – – – Andra 5 3 

– – – Andra, för en driftspänning av 

8539 29 92 00 – – – – Mer än 100 V 5 3 

8539 29 98 00 – – – – Högst 100 V 5 3 

– Gasurladdningslampor, andra än sådana för utraviolett ljus 

8539 31 – – Fluorescenslampor (lysrör o.d.) 

8539 31 10 00 – – – Med två socklar 3 3 

8539 31 90 00 – – – Andra 3 3 

8539 32 – – Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor 

8539 32 10 00 – – – Kvicksilverlampor 5 3 

8539 32 50 00 – – – Natriumlampor 5 3 

8539 32 90 00 – – – Halogenlampor 5 3 

8539 39 00 00 – – Andra slag 5 3 

– Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor 

8539 41 00 00 – – Båglampor 5 3 

8539 49 – – Andra 

8539 49 10 00 – – – Lampor för ultraviolett ljus 5 3 

8539 49 30 00 – – – Lampor för infrarött ljus 5 3 

8539 90 – Delar 

8539 90 10 00 – – Lampsocklar 5 3 

8539 90 90 00 – – Andra 5 3 

8540 Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), 
t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för 
kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisions
kameror
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– Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för video
monitorer 

8540 11 – – För färgtelevision 

– – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd 
är mindre än 1,5, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 11 00 – – – – Högst 42 cm 0 0 

8540 11 13 00 – – – – Mer än 42 cm, men högst 52 cm 0 0 

8540 11 15 00 – – – – Mer än 52 cm, men högst 72 cm 0 0 

8540 11 19 00 – – – – Mer än 72 cm 0 0 

– – – Andra, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 91 00 – – – – Högst 75 cm 0 0 

8540 11 99 00 – – – – Mer än 75 cm 0 0 

8540 12 00 00 – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 5 3 

8540 20 – Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bildförs
tärkarrör; andra fotokatodrör 

8540 20 10 00 – – Rör för televisionskameror 5 3 

8540 20 80 00 – – Andra 5 3 

8540 40 00 00 – Bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm 
med en punkttäthet om mindre än 0,4 mm 

5 3 

8540 50 00 00 – Bildrör för data/grafik, svartvit eller enfärgad 5 3 

8540 60 00 00 – Andra katodstrålerör 5 3 

– Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågs
rör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller 

8540 71 00 00 – – Magnetroner 5 3 

8540 72 00 00 – – Klystroner 0 0 

8540 79 00 00 – – Andra 5 3 

– Andra rör 

8540 81 00 00 – – Mottagarrör och förstärkarrör 5 3 

8540 89 00 00 – – Andra 5 3
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– Delar 

8540 91 00 00 – – Till katodstrålerör 5 3 

8540 99 00 00 – – Andra 5 3 

8541 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller 
halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även 
sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdio
der; monterade piezoelektriska kristaller 

8541 10 00 – Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder 

8541 10 00 10 – – Halvledarplattor, inte skurna till kristaller; likriktardioder 0 0 

8541 10 00 90 – – Andra 0 0 

– Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer 

8541 21 00 – – Men en effektförlust av mindre än 1 W 

8541 21 00 10 – – – Halvledarplattor, inte skurna till kristaller 0 0 

8541 21 00 90 – – – Andra 0 0 

8541 29 00 – – Andra 

8541 29 00 10 – – – Fälttransistorer, kraftfulla, kiselhaltiga, n-kanal, med isole
rad port 

0 0 

8541 29 00 90 – – – Andra 0 0 

8541 30 00 – Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer 
(triacs), andra än ljuskänsliga sådana 

8541 30 00 10 – – Tyristorer 0 0 

8541 30 00 90 – – Andra 0 0 

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, 
inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler; lysdioder 

8541 40 10 00 – – Lysdioder, inbegripet laserdioder 0 0 

8541 40 90 00 – – Andra 0 0 

8541 50 00 – Andra halvledarkomponenter eller halvledarelement 

8541 50 00 10 – – Halvledarplattor, inte skurna till kristaller 0 0 

8541 50 00 90 – – Andra 0 0
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8541 60 00 00 – Monterade piezoelektriska kristaller 0 0 

8541 90 00 00 – Delar 0 0 

8542 Elektroniska integrerade kretsar 

– Elektroniska integrerade kretsar 

8542 31 – – Processorer och styrenheter, även kombinerade med min
nen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tids
inställningskretsar eller andra kretsar 

8542 31 10 00 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel 0 0 

8542 31 90 00 – – – Andra 0 0 

8542 32 – – Minnen 

8542 32 10 00 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel 0 0 

– – – Andra 

– – – – Dynamiska direktminnen (D-RAMs) 

8542 32 31 00 – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit 0 0 

8542 32 39 00 – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit 0 0 

8542 32 45 00 – – – – Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffert
minnen (cache-RAMs) 

0 0 

8542 32 55 00 – – – – UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs) 0 0 

– – – – Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen 
(E 2 PROMs), inbegripet flash E 2 PROMs 

– – – – – Flash E 2 PROMs 

8542 32 61 00 – – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit 0 0 

8542 32 69 00 – – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit 0 0 

8542 32 75 00 – – – – – Andra minnen 0 0 

8542 32 90 00 – – – – Andra minnen 0 0 

8542 33 00 00 – – Förstärkare 0 0 

8542 39 – – Andra 

8542 39 10 00 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel 0 0 

8542 39 90 00 – – – Andra 0 0
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8542 90 00 00 – Delar 0 0 

8543 Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbets
uppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

8543 10 00 00 – Partikelacceleratorer 5 3 

8543 20 00 00 – Signalgeneratorer 5 3 

8543 30 00 00 – Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk 
väg, för elektrolys eller för elektrofores 

5 3 

8543 70 – Andra maskiner och apparater 

8543 70 10 00 – – Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål 0 0 

8543 70 30 00 – – Antennförstärkare 0 0 

– – Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning 

– – – För lysrör med ultravioletta Alfastrålar (UVA) 

8543 70 51 00 – – – – Med en största rörlängd av 100 cm 0 0 

8543 70 55 00 – – – – Andra 0 0 

8543 70 59 00 – – – Andra 0 0 

8543 70 60 00 – – Apparater för aktivering av elektriska stängsel 5 3 

8543 70 90 00 – – Andra 0 0 

8543 90 00 – Delar 

8543 90 00 10 – – Sammansättningar av två eller fler delar fästade eller fogade 
till varandra av apparater för flygfärdskrivare, för använd
ning i civila flygplan 

0,5 0 

8543 90 00 90 – – Andra 0 0 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och ka
bel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska 
ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fi
berkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, 
även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopp
lingsanordningar 

– Tråd för lindning av spolar 

8544 11 – – Av koppar 

8544 11 10 – – – Lackerad eller emaljerad 

8544 11 10 10 – – – – Med en diameter av högst 0,1 mm 10 3
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8544 11 10 90 – – – Andra: 10 3 

8544 11 90 – – – Annan 

8544 11 90 10 – – – – Med isolering av polyimid och polyimid-fluor-lager 10 3 

8544 11 90 90 – – – – Andra 2 0 

8544 19 – – Annan 

8544 19 10 – – – Lackerad eller emaljerad 

8544 19 10 10 – – – – Av aluminium 10 3 

8544 19 10 90 – – – – Andra 2 0 

8544 19 90 00 – – – Annan 2 0 

8544 20 00 – Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 

8544 20 00 10 – – Trädd med ansluningsdelar 0 0 

8544 20 00 90 – – Andra 0 0 

8544 30 00 – Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag 
som används i fordon, luftfartyg eller fartyg 

8544 30 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,2 0 

– – Andra: 

8544 30 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8544 30 00 98 – – – Andra 2 0 

– Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V 

8544 42 – – Med kopplingsanordningar 

8544 42 10 00 – – – Av det slag som används för telekommunikation 0 0 

8544 42 90 – – – Andra 

8544 42 90 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

– – – – Andra: 

8544 42 90 91 – – – – – Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 80 V 2 0 

8544 42 90 98 – – – – – Andra 10 3
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8544 49 – – Andra 

8544 49 20 00 – – – Av sådana slag som används för telekommunikationer, 
för en spänning av högst 80 V 

0 0 

– – – Andra 

8544 49 91 00 – – – – Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda 
trådar av mer än 0,51 mm 

7 3 

– – – – Andra 

8544 49 93 – – – – – För en spänning av högst 80 V 

8544 49 93 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

– – – – – – Andra: 

8544 49 93 91 – – – – – – – Med isolering av fluorplast, organisk kiselplast, glas
fiber, keramisk fiber 

10 3 

8544 49 93 93 – – – – – – – Med mineralisolering 10 3 

8544 49 93 98 – – – – – – – Andra 10 3 

8544 49 95 00 – – – – – För en spänning av mer än 80 V, men lägre än 
1 000 V 

7 3 

8544 49 99 00 – – – – – För en spänning av 1 000 V 7 3 

8544 60 – Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V 

8544 60 10 – – Med kopparledare 

8544 60 10 10 – – – För en spänning av högst 10 000 V 10 3 

– – – För en spänning av mer än10 000 V: 

8544 60 10 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8544 60 10 98 – – – – Andra 2 0 

8544 60 90 – – Med andra ledare 

8544 60 90 10 – – – För en spänning av högst 10 000 V 10 5 

8544 60 90 90 – – – För en spänning av mer än10 000 V: 2 0 

8544 70 00 – Optiska fiberkablar 

8544 70 00 10 – – För kommunikation, externa eller kommunala stamnät 0 0 

8544 70 00 90 – – Andra 0 0
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8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element 
och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening 
med metall, av sådana slag som används för elektriskt ända
mål 

– Elektroder 

8545 11 00 00 – – Av sådana slag som används i ugnar 2 0 

8545 19 – – Andra 

8545 19 10 00 – – – Elektroder för elektrolysanläggningar 2 0 

8545 19 90 00 – – – Andra 2 0 

8545 20 00 00 – Kolborstar 

8545 90 – Andra slag 

8545 90 10 00 – – Värmemotstånd 0,1 0 

8545 90 90 00 – – Andra 2 0 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett material 

8546 10 00 00 – Av glas 5 3 

8546 20 – Av keramiskt material 

8546 20 10 00 – – Utan metalldelar 5 3 

– – Med metalldelar 

8546 20 91 00 – – – För luftledningar och kontaktledningar 5 3 

8546 20 99 – – – Andra 

8546 20 99 10 – – – – Elektriska keramiska isolatorer med metalldelar (hög
spänningsanslutningar för transformatorer) 

1 0 

8546 20 99 90 – – – – Andra 5 3 

8546 90 – Andra slag 

8546 90 10 00 – – Av plast 5 3 

8546 90 90 00 – – Andra 5 3 

8547 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för 
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt 
ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett 
från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits 
eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och 
som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska 
isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, 
invändigt belagda med isolermaterial
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8547 10 – Isolerdetaljer av keramiskt material 

8547 10 10 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent metalloxider 5 3 

8547 10 90 00 – – Andra 5 3 

8547 20 00 00 – Isolerdetaljer av plast 5 3 

8547 90 00 00 – Andra slag 5 3 

8548 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska 
ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade bat
terier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar 
till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans i detta kapitel 

8548 10 – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbru
kade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 10 00 – – Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 5 3 

– – Förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 21 00 – – – Blyackumulatorer 5 3 

8548 10 29 00 – – – Andra 5 3 

– – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer 

8548 10 91 00 – – – Innehållande bly 5 3 

8548 10 99 00 – – – Andra 5 3 

8548 90 – Andra 

8548 90 20 00 – – Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar 
och moduler 

5 3 

8548 90 90 00 – – Andra 5 3 

XVII AVDELNING XVII – FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH 
VISS TRANSPORTUTRUSTNING 

86 KAPITEL 86 – LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- 
OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MA
TERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATE
RIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (IN
BEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGS
UTRUSTNING AV ALLA SLAG 

8601 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller 
från elektriska ackumulatorer 

8601 10 00 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 0 0
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8601 20 00 00 – Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 0 0 

8602 Andra lok; tendrar 

8602 10 00 00 – Dieselelektriska lok 0 0 

8602 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8603 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än 
sådana som omfattas av nr 8604 

8603 10 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 

8603 10 00 10 – – Vagnar för bredspåriga spårvägar 10 3 

8603 10 00 90 – – Andra 0 0 

8603 90 00 00 – Andra slag 0 0 

8604 00 00 00 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, 
även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar 
med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för 
utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner) 

0 0 

8605 00 00 00 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; 
resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järn
vägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av så
dana som omfattas av nr 8604) 

0 0 

8606 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 

8606 10 00 00 – Tankvagnar o.d 0 0 

8606 30 00 00 – Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än 
vagnar enligt nr 8606 10 

0 0 

– Andra slag 

8606 91 – – Täckta och slutna 

8606 91 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

0 0 

8606 91 80 00 – – – Andra 0 0 

8606 92 00 00 – – Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 
60 cm 

0 0 

8606 99 00 00 – – Andra 0 0 

8607 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmate
riel 

– Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor
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8607 11 00 00 – – Drivande boggier 0 0 

8607 12 00 00 – – Andra boggier 0 0 

8607 19 – – Andra, inbegripet delar 

– – – Axlar, även hopmonterade; hjul och delar till dessa varor 

8607 19 01 00 – – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 19 11 00 – – – – Av sänksmitt stål 0 0 

8607 19 18 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Delar till boggier o.d. 

8607 19 91 00 – – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 19 99 00 – – – – Andra 0 0 

– Bromsapparater och delar till bromsapparater 

8607 21 – – Luftbromsar och delar till sådana bromsar 

8607 21 10 00 – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 21 90 00 – – – Andra 0 0 

8607 29 – – Andra 

8607 29 10 00 – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 29 90 00 – – – Andra 0 0 

8607 30 – Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt 
delar till dessa varor 

8607 30 01 00 – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 30 99 00 – – Andra 0 0 

– Andra delar 

8607 91 – – Till lok 

8607 91 10 00 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 0 0 

– – – Andra 

8607 91 91 00 – – – – Av gjutet järn eller stål 0 0 

8607 91 99 00 – – – – Andra 0 0
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8607 99 – – Andra 

8607 99 10 00 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 0 0 

8607 99 30 00 – – – Karosserier och delar till dessa varor 0 0 

8607 99 50 00 – – – Underreden och delar till dessa varor 0 0 

8607 99 90 00 – – – Andra 0 0 

8608 00 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet 
elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervak
ningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, 
inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält; delar till sådan materiel och utrustning 

8608 00 10 00 – Utrustning för järnvägar och spårvägar 0 0 

8608 00 30 00 – Annan utrustning 0 0 

8608 00 90 00 – Delar 0 0 

8609 00 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av 
vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran 
med ett eller flera slag av transportmedel 

8609 00 10 00 – Containrar med blyavskärmning för transport av radioaktivt 
material (Euratom) 

2 0 

8609 00 90 00 – Andra 2 0 

87 KAPITEL 87 – FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRN
VÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL FORDON 

8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709) 

8701 10 00 00 – Traktorer som framförs av gående 10 5 

8701 20 – Dragfordon för påhängsvagnar 

8701 20 10 00 – – Nya 5 0 

8701 20 90 00 – – Begagnade 10 3 

8701 30 – Bandtraktorer 

8701 30 10 00 – – Pistmaskiner 0 0 

8701 30 90 00 – – Andra slag 0 0 

8701 90 – Andra slag 

– – Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som fram
förs av gående) samt skogsbrukstraktorer, med hjul
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– – – Nya 

8701 90 11 00 – – – – Med en effekt av högst 18 kW 0 0 

8701 90 20 – – – – Med en effekt av mer än 18 kW, men högst 37 kW 

8701 90 20 10 – – – – – Med en effekt av mer än 18 kW, men högst 25 kW 10 5 

8701 90 20 30 – – – – – Med en effekt av mer än 25 kW, men högst 37 kW 0 0 

8701 90 25 00 – – – – Med en effekt av mer än 37 kW, men högst 59 kW 10 5 

8701 90 31 00 – – – – Med en effekt av mer än 59 kW, men högst 75 kW 10 5 

8701 90 35 00 – – – – Med en effekt av mer än 75 kW, men högst 90 kW 0 0 

8701 90 39 00 – – – – Med en effekt av mer än 90 kW 0 0 

8701 90 50 00 – – – Begagnade 10 5 

8701 90 90 00 – – Andra 0 0 

8702 Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet 
föraren 

8702 10 – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) 

– – Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm 3 

8702 10 11 – – – Nya 

8702 10 11 10 – – – – Med en cylindervolym av högst 5 000 cm 3 10 7 

8702 10 11 30 – – – – Med en cylindervolym av mer än 5 000 cm 3 20 7 

8702 10 19 – – – Begagnade 

8702 10 19 10 – – – – Med en cylindervolym av högst 5 000 cm 3 10 7 

8702 10 19 90 – – – – Med en cylindervolym av mer än 5 000 cm 3 20 7 

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 

8702 10 91 00 – – – Nya 10 7 

8702 10 99 00 – – – Begagnade 10 7 

8702 90 – Andra 

– – Med förbränningskolvmotor med gnisttändning 

– – – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm 3
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8702 90 11 00 – – – – Nya 10 7 

8702 90 19 00 – – – – Begagnade 10 7 

– – – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 

8702 90 31 00 – – – – Nya 10 7 

8702 90 39 00 – – – – Begagnade 10 7 

8702 90 90 – – Med annan motor 

8702 90 90 10 – – – Trådbussar 15 7 

8702 90 90 90 – – – Andra 10 7 

8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 
personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar 

8703 10 – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för 
golfbanor och liknande fordon 

8703 10 11 00 – – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbrän
ningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) eller med gnisttändning 

12 7 

8703 10 18 00 – – Andra 12 7 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med gnisttänd
ning och fram- och återgående kolvar samt med en cylin
dervolym av 

8703 21 – – Högst 1 000 cm 3 

8703 21 10 00 – – – Nya 10 7 

8703 21 90 – – – Begagnade 

8703 21 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 21 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10 

8703 22 – – Mer än 1 000 cm 3 , men högst 1 500 cm 3 

8703 22 10 00 – – – Nya 10 10 

8703 22 90 – – – Begagnade 

8703 22 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 22 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10
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8703 23 – – Mer än 1 500 cm 3 , men högst 3 000 cm 3 

– – – Nya 

8703 23 11 – – – – Husbilar 

8703 23 11 10 – – – – – Med en cylindervolym av mer än 1 500 cm 3 , men 
högst 2 200 cm 3 

9 7 

8703 23 11 30 – – – – – Med en cylindervolym av mer än 2 200 cm 3 , men 
högst 3 000 cm 3 

9 7 

8703 23 19 – – – – Andra 

8703 23 19 10 – – – – – Med en cylindervolym av mer än 1 500 cm 3 , men 
högst 2 200 cm 3 

10 10 

8703 23 19 30 – – – – – Med en cylindervolym av mer än 2 200 cm 3 , men 
högst 3 000 cm 3 

10 7 

8703 23 90 – – – Begagnade 

– – – – Med en cylindervolym av mer än 1 500 cm 3 , men högst 
2 200 cm 3 : 

8703 23 90 11 – – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 23 90 13 – – – – – Mer än 5 år 10 10 

– – – – Med en cylindervolym av mer än 2 200 cm 3 , men högst 
3 000 cm 3 : 

8703 23 90 31 – – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 23 90 33 – – – – – Mer än 5 år 10 10 

8703 24 – – Mer än 3 000 cm 3 

8703 24 10 00 – – – Nya 9 7 

8703 24 90 – – – Begagnade 

8703 24 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 24 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med kompres
sionständning (diesel- och semidieselmotor) samt med en 
cylindervolym av 

8703 31 – – Högst 1 500 cm 3 

8703 31 10 00 – – – Nya 10 10
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8703 31 90 – – – Begagnade 

8703 31 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 31 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10 

8703 32 – – Mer än 1 500 cm 3 , men högst 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 32 11 00 – – – – Husbilar 10 7 

8703 32 19 00 – – – – Andra 10 10 

8703 32 90 – – – Begagnade 

8703 32 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 32 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10 

8703 33 – – Mer än 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 33 11 00 – – – – Husbilar 10 7 

8703 33 19 00 – – – – Andra 10 7 

8703 33 90 – – – Begagnade 

8703 33 90 10 – – – – Högst 5 år 10 10 

8703 33 90 30 – – – – Mer än 5 år 10 10 

8703 90 – Andra slag 

8703 90 10 00 – – Med elektrisk motor 10 7 

8703 90 90 00 – – Andra 10 7 

8704 Motorfordon för godsbefordran 

8704 10 – Dumprar, konstruerade för användning i terräng 

8704 10 10 – – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning 

8704 10 10 10 – – – Dumprar över 75 ton 0 0 

8704 10 10 90 – – – Andra 0 0
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8704 10 90 – – Andra 

8704 10 90 10 – – – Dumprar mindre än 5 ton 0 0 

8704 10 90 90 – – – Andra 0 0 

– Andra fordon med förbränningsmotor med kompressions
tändning (diesel- eller semidieselmotor) 

8704 21 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 21 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 7 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 500 cm 3 

8704 21 31 00 – – – – – Nya 10 7 

8704 21 39 00 – – – – – Begagnade 10 7 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 

8704 21 91 00 – – – – – Nya 10 7 

8704 21 99 00 – – – – – Begagnade 10 7 

8704 22 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton, men högst 20 ton 

8704 22 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 7 

– – – Andra 

8704 22 91 00 – – – – Nya 10 7 

8704 22 99 00 – – – – Begagnade 10 7 

8704 23 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

8704 23 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 7 

– – – Andra 

8704 23 91 00 – – – – Nya 10 7 

8704 23 99 00 – – – – Begagnade 10 7
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– Andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning 

8704 31 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 31 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

5 7 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 800 cm 3 

8704 31 31 00 – – – – – Nya 5 7 

8704 31 39 00 – – – – – Begagnade 5 7 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 
2 800 cm 3 

8704 31 91 00 – – – – – Nya 5 7 

8704 31 99 00 – – – – – Begagnade 5 7 

8704 32 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

8704 32 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 7 

– – – Andra 

8704 32 91 00 – – – – Nya 10 7 

8704 32 99 00 – – – – Begagnade 10 7 

8704 90 00 00 – Andra 10 7 

8705 Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är 
konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran 
(t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betong
blandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, 
verkstadsbilar och röntgenbilar) 

8705 10 00 00 – Kranbilar 10 7 

8705 20 00 00 – Bilar med djupborrningsutrustning 10 7 

8705 30 00 – Brandbilar 

8705 30 00 10 – – Med hiss eller stege 5 7 

8705 30 00 90 – – Andra 10 7 

8705 40 00 00 – Bilar med betongblandare 10 7
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8705 90 – Andra slag 

8705 90 10 00 – – Bärgningsbilar 5 7 

8705 90 30 00 – – Bilar med betongpumpar 5 7 

8705 90 90 – – Andra 

8705 90 90 10 – – – Specialmotorfordon för transport av tv- eller radiostatio
ner 

5 7 

8705 90 90 90 – – – Andra 5 7 

8706 00 Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt 
nr 8701–8705 

– Underreden till fordon enligt nr 8701; underreden till mo
torfordon enligt nr 8702, 8703 eller 8704 som har en 
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av mer 
än 2 500 cm 3 eller med gnisttändning med en cylindervo
lym av mer än 2 800 cm 3 

8706 00 11 00 – – Till fordon enligt nr 8702 eller 8704 0 0 

8706 00 19 00 – – Andra 0 0 

– Andra 

8706 00 91 – – Till fordon enligt nr 8703 

8706 00 91 10 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8706 00 91 90 – – – Andra 5 0 

8706 00 99 00 – – Andra 0 0 

8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt 
nr 8701–8705 

8707 10 – Till fordon enligt nr 8703 

8707 10 10 – – För industriell sammansättning 

8707 10 10 10 – – – Färdigbyggda 1 0 

8707 10 10 20 – – – Icke färdigbyggda 0 0 

8707 10 90 – – Andra 

8707 10 90 10 – – – Använda högst 5 år 10 3 

8707 10 90 20 – – – Använda mer än 5 år 10 3 

8707 10 90 90 – – – Andra 10 3
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8707 90 – Andra 

8707 90 10 00 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med 
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med 
en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning 
med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon 
för speciella ändamål enligt nr 8705 

5 0 

8707 90 90 00 – – Andra 0 0 

8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705 

8708 10 – Stötfångare och delar till stötfångare 

8708 10 10 00 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 870 

0 0 

8708 10 90 – – Andra 

8708 10 90 10 – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer än 
75 ton 

1 0 

– – – Andra: 

8708 10 90 91 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 10 90 98 – – – – Andra 8 0 

– Andra delar och tillbehör till karosserier (inbegripet förarhyt
ter) 

8708 21 – – Säkerhetsbälten 

8708 21 10 00 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

8708 21 90 – – – Andra 

8708 21 90 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 21 90 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0
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8708 21 90 98 – – – – – Andra 6 0 

8708 29 – – Andra 

8708 29 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

8708 29 10 10 – – – – Stansade karossdelar belagda genom katafores för indu
striell sammansättning av motorfordon enligt nr 8704 

0 0 

8708 29 10 90 – – – – Andra 0 0 

8708 29 90 00 – – – Andra 0 0 

8708 30 – Bromsar och servobromsar; delar till sådana 

8708 30 10 00 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – Andra 

8708 30 91 – – – Till skivbromsar 

8708 30 91 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 30 91 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 5 0 

8708 30 91 98 – – – – – Andra 10 3 

8708 30 99 – – – Andra 

8708 30 99 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 30 99 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0

SV L 161/838 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8708 30 99 98 – – – – – Andra 10 3 

8708 40 – Växellådor och delar till växellådor 

8708 40 20 00 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – Andra 

8708 40 50 – – – Växellådor 

8708 40 50 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 40 50 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 40 50 98 – – – – – Andra 10 3 

– – – Delar 

8708 40 91 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 40 91 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 40 91 90 – – – – – Andra 5 0 

8708 40 99 – – – – Andra 

8708 40 99 10 – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – – Andra: 

8708 40 99 91 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 40 99 98 – – – – – – Andra 5 0 

8708 50 – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans
missionsdelar, och icke drivande axlar; delar till sådana 

8708 50 20 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705
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8708 50 20 10 – – – Med oberoende torsionsupphängning och skivbroms för 
industriell sammansättning av motorfordon enligt 
nr 8704 

0 0 

8708 50 20 90 – – – Andra 0 0 

– – Andra 

8708 50 35 – – – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra 
transmissionsdelar, och icke drivande axlar 

8708 50 35 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

– – – – Andra: 

8708 50 35 91 – – – – – Icke drivande axlar 0 0 

8708 50 35 98 – – – – – Andra 2 0 

– – – Andra 

8708 50 55 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 50 55 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 50 55 90 – – – – – Andra 5 0 

– – – – Andra 

8708 50 91 – – – – – Till icke drivande axlar 

8708 50 91 10 – – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på 
mer än 75 ton 

0 0 

– – – – – – Andra: 

8708 50 91 91 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 50 91 98 – – – – – – – Andra 0 0 

8708 50 99 – – – – – Andra 

8708 50 99 10 – – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på 
mer än 75 ton 

1 0 

– – – – – – Andra: 

8708 50 99 91 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 50 99 98 – – – – – – – Andra 5 0 

8708 70 – Hjul samt delar och tillbehör till hjul
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8708 70 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; eller Motorfordon enligt nr 8704 som har en 
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständ
ning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym 
av högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylinder
volym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

8708 70 10 10 – – – Av skivtyp, stansade, svetsade, av svarta metaller i storlek 
5JK16″H; 0,20E-16 för industriell sammansättning av 
motorfordon enligt nr 8704 

2 0 

8708 70 10 90 – – – Andra 0 0 

– – Andra 

8708 70 50 – – – Aluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av aluminium 

8708 70 50 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 70 50 90 – – – – Andra 5 0 

8708 70 91 00 – – – Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn 
eller stål 

5 0 

8708 70 99 – – – Andra 

8708 70 99 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 70 99 90 – – – – Andra 5 0 

8708 80 – Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stöt
dämpare) 

8708 80 20 00 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – Andra 

8708 80 35 – – – Stötdämpare 

8708 80 35 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 80 35 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 80 35 98 – – – – – Andra 5 0
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8708 80 55 – – – Stabilisatorer; andra torsionsstavar 

8708 80 55 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 80 55 90 – – – – Andra 5 0 

– – – Andra 

8708 80 91 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 80 91 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 80 91 90 – – – – – Andra 5 0 

8708 80 99 – – – – Andra 

8708 80 99 10 – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – – Andra: 

8708 80 99 91 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 80 99 98 – – – – – – Andra 5 0 

– Andra delar och tillbehör 

8708 91 – – Kylare och delar till kylare 

8708 91 20 00 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – – Andra 

8708 91 35 00 – – – – Kylare 0 0 

– – – – Delar 

8708 91 91 – – – – – Av sänksmitt stål 

8708 91 91 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 91 91 90 – – – – – – Andra 5 0 

8708 91 99 – – – – – Andra 

8708 91 99 10 – – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på 
mer än 75 ton 

1 0
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– – – – – – Andra: 

8708 91 99 91 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 91 99 98 – – – – – – – Andra 5 0 

8708 92 – – Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana 

8708 92 20 00 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – – Andra 

8708 92 35 00 – – – – Ljuddämpare och avgasrör 10 3 

– – – Delar 

8708 92 91 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 92 91 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 92 91 90 – – – – – – Andra 5 0 

8708 92 99 – – – – Andra 

8708 92 99 10 – – – – – Andra: 1 0 

– – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på 
mer än 75 ton 

8708 92 99 91 – – – – – – Andra: 0 0 

8708 92 99 98 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 5 0 

8708 93 – – Kopplingar och delar till kopplingar 

8708 93 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

8708 93 10 10 – – – – Kopplingar, monterade, med en skiva, torra, med en 
extern diameter på en drivande skiva av 9,25″; 9,5″; 
10,5″ för industriell sammansättning av motorfordon 
enligt nr 8704 

0 0
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8708 93 10 90 – – – – Andra 0 0 

8708 93 90 – – – Andra 

8708 93 90 10 – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – Andra: 

8708 93 90 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 93 90 98 – – – – – Andra 5 0 

8708 94 – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana 

8708 94 20 00 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – – Andra 

8708 94 35 – – – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar 

8708 94 35 10 – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

– – – – – Andra: 

8708 94 35 91 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 94 35 98 – – – – – – Andra 5 0 

– – – – Delar 

8708 94 91 – – – – – Av sänksmitt stål 

8708 94 91 10 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 94 91 90 – – – – – – Andra 5 0 

8708 94 99 – – – – – Andra 

8708 94 99 10 – – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på 
mer än 75 ton 

1 0 

– – – – – – Andra: 

8708 94 99 91 – – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 94 99 98 – – – – – – – Andra 5 0
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8708 95 – – Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana 

8708 95 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

8708 95 10 10 – – – – Krockkuddar med uppblåsningssystem 5 0 

8708 95 10 90 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

8708 95 91 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 95 91 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 95 91 90 – – – – – Andra 5 0 

8708 95 99 – – – – Andra 

8708 95 99 10 – – – – – Till motorfordon enligt nr 8704 med en lastförmåga 
på mer än 75 ton 

1 0 

– – – – – Andra: 

8708 95 99 91 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 95 99 98 – – – – – – Andra 5 0 

8708 99 – – Andra 

8708 99 10 00 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

0 0 

– – – Andra 

8708 99 93 – – – – Av sänksmitt stål 

8708 99 93 10 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 99 93 90 – – – – – Andra 5 0 

8708 99 97 – – – – Andra
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8708 99 97 10 – – – – – Till fordon enligt nr 8704 med en lastförmåga på mer 
än 75 ton 

1 0 

8708 99 97 20 – – – – – Underreden med hjulbaser på 2 800 mm, 3 300 mm, 
3 600 mm, 3 950 mm och 4 180 mm för industriell 
sammansättning av motorfordon enligt nr 8704 

– – – – – Andra: 

8708 99 97 91 – – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

8708 99 97 98 – – – – – – Andra 5 0 

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av 
sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden 
eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar 
av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till 
fordon enligt detta nummer 

– Fordon 

8709 11 – – För elektrisk drift 

8709 11 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 3 

8709 11 90 00 – – – Andra 10 3 

8709 19 – – Andra 

8709 19 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 3 

8709 19 90 00 – – – Andra 10 3 

8709 90 00 00 – Delar 10 3 

8710 00 00 00 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, 
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon 

2 0 

8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med 
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar 

8711 10 00 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm 3 

10 3 

8711 20 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm 3 
men högst 250 cm 3 

8711 20 10 00 – – Skotrar 10 5 

– – Andra med en cylindervolym av
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8711 20 91 00 – – – Mer än 50 cm 3 men högst 80 cm 3 10 5 

8711 20 93 00 – – – Mer än 80 cm 3 men högst 125 cm 3 10 5 

8711 20 98 00 – – – Mer än 125 cm 3 men högst 250 cm 3 10 3 

8711 30 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 
men högst 500 cm 3 

8711 30 10 00 – – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 men högst 
380 cm 3 

10 3 

8711 30 90 00 – – Med en cylindervolym av mer än 380 cm 3 men högst 
500 cm 3 

10 3 

8711 40 00 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 500 cm 3 
men högst 800 cm 3 

10 3 

8711 50 00 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 800 cm 3 

10 3 

8711 90 00 00 – Andra slag 10 3 

8712 00 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga trans
portcyklar), utan motor 

8712 00 10 00 – Utan kullager 10 5 

– Andra 

8712 00 30 00 – – Tvåhjuliga cyklar 10 5 

8712 00 80 00 – – Andra 10 5 

8713 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, 
även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanord
ning 

8713 10 00 00 – Utan mekanisk framdrivningsanordning 0 0 

8713 90 00 00 – Andra 0 0 

8714 Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713 

– Till motorcyklar (inbegripet mopeder) 

8714 11 00 00 – – Sadlar och säten 10 3 

8714 19 00 00 – – Andra 10 3 

8714 20 00 00 – Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade 0 0
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– Andra slag 

8714 91 – – Ramar och gafflar samt delar till sådana 

8714 91 10 00 – – – Ramar 10 3 

8714 91 30 00 – – – Framgafflar 10 3 

8714 91 90 00 – – – Delar 10 3 

8714 92 – – Hjulfälgar och ekrar 

8714 92 10 00 – – – Fälgar 10 3 

8714 92 90 00 – – – Ekrar 10 3 

8714 93 – – Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar, 
samt kedjekransar för hjul med frigång 

8714 93 10 00 – – – Nav, utan frihjul eller broms 10 3 

8714 93 90 00 – – – Kedjekransar för hjul med frigång 10 3 

8714 94 – – Bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, samt navbrom
sar, även som delar till sådana artiklar 

8714 94 10 00 – – – Frihjulsnav med broms och navbroms 10 3 

8714 94 30 00 – – – Andra bromsar 10 3 

8714 94 90 00 – – – Delar 10 3 

8714 95 00 00 – – Sadlar 10 3 

8714 96 – – Pedaler och vevpartier samt delar till sådana 

8714 96 10 00 – – – Pedaler 10 3 

8714 96 30 00 – – – Vevpartier 10 3 

8714 96 90 00 – – – Delar 10 3 

8714 99 – – Andra 

8714 99 10 00 – – – Styren 10 3 

8714 99 30 00 – – – Pakethållare 10 3 

8714 99 50 00 – – – Kedjeväxlar 10 3 

8714 99 90 00 – – – Andra; delar 10 3 

8715 00 Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8715 00 10 00 – Barnvagnar 0 0
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8715 00 90 00 – Delar 0 0 

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk 
framdrivningsanordning; delar till sådana fordon 

8716 10 – Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för 
bostads- eller campingändamål 

8716 10 10 00 – – Hopfällbara husvagnar 10 3 

– – Andra 

8716 10 91 00 – – – Med en vikt av högst 750 kg 10 3 

8716 10 94 00 – – – Med en vikt av mer än 750 kg men högst 1 600 kg 10 3 

8716 10 96 00 – – – Med en vikt av mer än 1 600 kg men högst 3 500 kg 10 3 

8716 10 99 00 – – – Med en vikt av mer än 3 500 kg 10 3 

8716 20 00 00 – Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvag
nar avsedda för lantbruksändamål 

10 3 

– Andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran 

8716 31 00 00 – – Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank 10 3 

8716 39 – – Andra 

8716 39 10 00 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

10 3 

– – – Andra 

– – – – Nya 

8716 39 30 – – – – – Påhängsvagnar 

8716 39 30 10 – – – – – – Med tippbara flak, presenning, kylsystem, för contai
nertransport 

0 0 

8716 39 30 90 – – – – – – Andra 10 5 

– – – – – Andra 

8716 39 51 00 – – – – – – Enaxlade 10 3 

8716 39 59 – – – – – – Andra 

8716 39 59 10 – – – – – – – Med en vikt vid full last på 20 ton eller mer 1 0 

8716 39 59 90 – – – – – – – Andra 10 3 

8716 39 80 00 – – – – Begagnade 10 3
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8716 40 00 – Andra släpfordon och påhängsvagnar 

8716 40 00 10 – – Släpfordon och påhängsvagnar med en vikt vid full last på 
20 ton eller mer 

0 0 

8716 40 00 90 – – Andra 10 3 

8716 80 00 00 – Andra fordon 10 3 

8716 90 – Delar 

8716 90 10 – – Underreden 

8716 90 10 10 – – – Släpfordon och påhängsvagnar med en vikt vid full last 
på 20 ton eller mer 

5 0 

8716 90 10 90 – – – Andra 10 3 

8716 90 30 – – Karosserier 

8716 90 30 10 – – – Släpfordon och påhängsvagnar med en vikt vid full last 
på 20 ton eller mer 

5 0 

8716 90 30 90 – – – Andra 0 0 

8716 90 50 – – Axlar 

8716 90 50 10 – – – Släpfordon och påhängsvagnar med en vikt vid full last 
på 20 ton eller mer 

5 0 

8716 90 50 90 – – – Andra 0 0 

8716 90 90 – – Andra delar 

8716 90 90 10 – – – Släpfordon och påhängsvagnar med en vikt vid full last 
på 20 ton eller mer 

5 0 

8716 90 90 90 – – – Andra 0 0 

88 KAPITEL 88 – LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT 
DELAR TILL SÅDANA 

8801 00 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, 
hängglidare och andra luftfartyg utan motor 

8801 00 10 – Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och häng
glidare 

8801 00 10 10 – – För civil luftfart 1 0 

8801 00 10 90 – – Andra 3 0 

8801 00 90 – Andra 

8801 00 90 10 – – För civil luftfart 1 0
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8801 00 90 90 – – Andra 3 0 

8802 Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster 
(inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfar
koster 

– Helikoptrar 

8802 11 00 00 – – Med en tomvikt av högst 2 000 kg 0 0 

8802 12 00 00 – – Med en tomvikt av mer än 2 000 kg 0 0 

8802 20 00 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 
2 000 kg 

0 0 

8802 30 00 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
2 000 kg men högst 15 000 kg 

0 0 

8802 40 00 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
15 000 kg 

0 0 

8802 60 – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satel
liter och rymdfarkoster 

8802 60 10 00 – – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 0 0 

8802 60 90 00 – – Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 0 0 

8803 Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802 

8803 10 00 – Propellrar och rotorer samt delar till sådana 

8803 10 00 10 – – Andra 0 0 

8803 10 00 90 – Underreden och delar därav: 3 0 

8803 20 00 – Landningsställ och delar till landningsställ 

8803 20 00 10 – – För civil luftfart 0 0 

8803 20 00 90 – – Andra 3 0 

8803 30 00 – Andra delar till flygplan eller helikoptrar 

8803 30 00 10 – – För civil luftfart 0 0 

8803 30 00 90 – – Andra 3 0 

8803 90 – Andra slag 

8803 90 10 00 – – Till drakar 10 3 

8803 90 20 00 – – Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 10 3

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/851



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8803 90 30 00 – – Till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 10 3 

8803 90 90 – – Andra 

8803 90 90 10 – – – För civil luftfart 1 0 

8803 90 90 90 – – – Andra 10 3 

8804 00 00 00 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmflygare 
s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till 
dessa varor 

10 3 

8805 Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av 
sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande ut
rustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till 
varor enligt detta nummer 

8805 10 – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor; 
inbromsningsanordningar av sådana slag som används på 
hangarfartyg samt liknande utrustning, ävensom delar till 
sådan utrustning 

8805 10 10 00 – – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor 0 0 

8805 10 90 00 – – Andra 0 0 

– Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till så
dana apparater 

8805 21 00 00 – – Luftstridssimulatorer och delar till sådana 0 0 

8805 29 00 00 – – Andra 0 0 

89 KAPITEL 89 – FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATE
RIEL 

8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och 
liknande fartyg för person- eller godsbefordran 

8901 10 – Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvud
sakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag 

8901 10 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

8901 10 90 00 – – Andra 5 0 

8901 20 – Tankfartyg 

8901 20 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

8901 20 90 00 – – Andra 5 0 

8901 30 – Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20 

8901 30 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

8901 30 90 00 – – Andra 5 0
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8901 90 – Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både 
person- och godsbefordran 

8901 90 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

– – Andra 

8901 90 91 00 – – – Ej maskindrivna 5 0 

8901 90 99 00 – – – Maskindrivna 5 0 

8902 00 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller 
konservering av fiskeriprodukter 

– För öppen sjö 

8902 00 12 00 – – Med en bruttodräktighet av mer än 250 5 0 

8902 00 18 00 – – Med en bruttodräktighet av högst 250 5 0 

8902 00 90 00 – Andra 5 0 

8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; rodd
båtar och kanoter 

8903 10 – Uppblåsbara 

8903 10 10 00 – – Med en vikt av högst 100 kg 10 3 

8903 10 90 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

8903 91 – – Segelbåtar, även med hjälpmotor 

8903 91 10 00 – – – För öppen sjö 10 3 

– – – Andra 

8903 91 92 00 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 10 3 

8903 91 99 00 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 10 3 

8903 92 – – Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor 

8903 92 10 00 – – – För öppen sjö 9,5 0 

– – – Andra 

8903 92 91 00 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 10 3 

8903 92 99 00 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 10 3
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8903 99 – – Andra 

8903 99 10 00 – – – Med en vikt av högst 100 kg 10 3 

– – – Andra 

8903 99 91 00 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 10 3 

8903 99 99 00 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 10 3 

8904 00 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 

8904 00 10 00 – Bogserbåtar 5 0 

– Fartyg för påskjutning 

8904 00 91 00 – – För öppen sjö 5 0 

8904 00 99 00 – – Andra 5 0 

8905 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra 
fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad be
tydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; fly
tande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattfor
mar 

8905 10 – Mudderverk 

8905 10 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

8905 10 90 00 – – Andra 2 0 

8905 20 00 00 – Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplatt
formar 

0 0 

8905 90 – Andra slag 

8905 90 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

8905 90 90 00 – – Andra 5 0 

8906 Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än 
roddbåtar 

8906 10 00 00 – Krigsfartyg 5 0 

8906 90 – Andra slag 

8906 90 10 00 – – För öppen sjö 5 0 

– – Andra 

8906 90 91 00 – – – Med en vikt av högst 100 kg 5 0 

8906 90 99 00 – – – Andra 5 0
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8907 Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryg
gor, bojar och sjömärken) 

8907 10 00 00 – Uppblåsbara flottar 10 3 

8907 90 00 00 – Andra 10 3 

8908 00 00 00 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp 10 3 

XVIII AVDELNING XVIII – OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARA
TER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH 
APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDI
CINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARA
TER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

90 KAPITEL 90 – OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, 
FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA
RATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA 
OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR 
OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, 
andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polari
serande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, 
speglar och andra optiska element, oavsett material, omonte
rade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt 
bearbetade 

9001 10 – Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar 

9001 10 10 00 – – För överföring av bilder 5 3 

9001 10 90 – – Andra slag 

9001 10 90 10 – – – Optiska fibrer med en diameter av minst 100 mkm 1 0 

9001 10 90 90 – – – Andra 2 0 

9001 20 00 00 – Skivor och plattor av polariserande material 0 0 

9001 30 00 00 – Kontaktlinser 0 0 

9001 40 – Glasögonlinser av glas 

9001 40 20 00 – – Icke synkorrigerande 5 3 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor 

9001 40 41 00 – – – – Enkelfokala 10 3 

9001 40 49 00 – – – – Andra 10 3 

9001 40 80 00 – – – Andra 10 3
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9001 50 – Glasögonlinser av annat material 

9001 50 20 00 – – Icke synkorrigerande 0 0 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor 

9001 50 41 00 – – – – Enkelfokala 0 0 

9001 50 49 00 – – – – Andra 0 0 

9001 50 80 00 – – – Andra 0 0 

9001 90 00 – Andra slag 

9001 90 00 10 – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9001 90 00 90 – – Andra 5 3 

9002 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett 
material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instru
ment eller apparater, andra än sådana element av glas som 
inte är optiskt bearbetade 

– Objektiv 

9002 11 00 00 – – För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 
förminskningsapparater 

5 3 

9002 19 00 00 – – Andra 5 3 

9002 20 00 00 – Filter 5 3 

9002 90 00 – Andra 

9002 90 00 10 – – För civil luftfart 0,5 0 

9002 90 00 90 – – Andra 2 0 

9003 Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana 
artiklar 

– Bågar och infattningar 

9003 11 00 00 – – Av plast 10 3 

9003 19 – – Av annat material 

9003 19 10 00 – – – Av ädel metall eller doublé av ädel metall 0 0 

9003 19 30 00 – – – Av oädel metall 0 0 

9003 19 90 00 – – – Av andra material 0 0
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9003 90 00 00 – Delar 0 0 

9004 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögo
nen eller för annat ändamål 

9004 10 – Solglasögon 

9004 10 10 00 – – Optiskt bearbetade 0 0 

– – Andra 

9004 10 91 00 – – – Med linser av plast 0 0 

9004 10 99 00 – – – Andra 0 0 

9004 90 – Andra 

9004 90 10 00 – – Med linser av plast 0 0 

9004 90 90 00 – – Andra 0 0 

9005 Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt 
stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till 
sådana, med undantag av radioastronomiska instrument 

9005 10 00 00 – Binokulära kikare 10 3 

9005 80 00 00 – Andra kikare och instrument 10 3 

9005 90 00 00 – Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 10 3 

9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för foto
grafiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 

9006 10 00 00 – Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställ
ning av klichéer eller andra tryckformar 

5 3 

9006 30 00 00 – Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervat
tensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kir
urgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jäm
förelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik 

5 3 

9006 40 00 00 – Kameror för omedelbar bildframställning 5 3 

– Andra stillbildskameror 

9006 51 00 00 – – Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av 
högst 35 mm 

5 3 

9006 52 00 00 – – Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 mm 5 3 

9006 53 – – Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm 

9006 53 10 00 – – – Kameror för engångsbruk 5 3
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9006 53 80 00 – – – Andra 5 3 

9006 59 00 00 – – Andra 5 3 

– Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk 

9006 61 00 00 – – Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 5 3 

9006 69 00 00 – – Andra 5 3 

– Delar och tillbehör 

9006 91 00 00 – – Till stillbildskameror 5 3 

9006 99 00 00 – – Andra 5 3 

9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrust
ning för inspelning eller återgivning av ljud 

– Kinokameror 

9007 11 00 00 – – För film med en bredd av mindre än 16 mm eller för 
2 × 8 mm film 

10 3 

9007 19 00 00 – – Andra 0 0 

9007 20 00 00 – Projektorer 0 0 

– Delar och tillbehör 

9007 91 00 00 – – Till kinokameror 0 0 

9007 92 00 00 – – Till kinoprojektorer 0 0 

9008 Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) 
förstorings- och förminskningsapparater 

9008 10 00 00 – Projektorer för diapositiv 5 3 

9008 20 00 00 – Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även med utrust
ning för framställning av kopior 

5 3 

9008 30 00 00 – Andra stillbildsprojektorer 5 3 

9008 40 00 00 – Fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och 
förminskningsapparater 

10 3 

9008 90 00 00 – Delar och tillbehör 10 3 

[9009]
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9010 Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
negatoskop; projektionsdukar 

9010 10 00 00 – Apparater och utrustning för automatisk framkallning av 
film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för 
automatisk exponering av framkallad film på rullar av foto
grafiskt papper 

5 3 

9010 50 00 00 – Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (in
begripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop 

10 3 

9010 60 00 00 – Projektionsdukar 10 3 

9010 90 00 00 – Delar och tillbehör 5 3 

9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, ki
nefotomikrografi eller mikroprojektion 

9011 10 – Stereoskopiska mikroskop 

9011 10 10 00 – – Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera 
och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 

0 0 

9011 10 90 00 – – Andra 10 5 

9011 20 – Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomik
rografi eller mikroprojektion 

9011 20 10 00 – – Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som kon
struerats särskilt för att hantera och transportera halv
eldarplattor (wafers) eller nät 

0 0 

9011 20 90 00 – – Andra 10 5 

9011 80 00 00 – Andra mikroskop 10 5 

9011 90 – Delar och tillbehör 

9011 90 10 00 – – Till utrustning enligt nr 9011 10 10 eller 9011 20 10 0 0 

9011 90 90 00 – – Andra 10 5 

9012 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 

9012 10 – Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 

9012 10 10 00 – – Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats sär
skilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wa
fers) eller nät 

0 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/859



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

9012 10 90 00 – – Andra 10 3 

9012 90 – Delar och tillbehör 

9012 90 10 00 – – Till utrustning enligt nr 9012 10 10 0 0 

9012 90 90 00 – – Andra 10 3 

9013 Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar 
som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra 
än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt 
andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel 

9013 10 00 00 – Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utfor
made för att monteras på maskiner, apparater eller instru
ment enligt detta kapitel eller enligt avd. XVI 

10 3 

9013 20 00 00 – Lasrar, andra än laserdioder 10 3 

9013 80 – Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska 
artiklar 

– – Anordningar med flytande kristaller 

9013 80 20 00 – – – Aktiva matris-LCD 0 0 

9013 80 30 00 – – – Andra 0 0 

9013 80 90 00 – – Andra 10 3 

9013 90 – Delar och tillbehör 

9013 90 10 00 – – För flytande kristaller (LCD) 0 0 

9013 90 90 00 – – Andra 10 3 

9014 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 

9014 10 00 – Kompasser 

9014 10 00 10 – – För användning i civila flygplan 1 0 

9014 10 00 90 – – Andra 10 3 

9014 20 – Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (an
dra än kompasser) 

9014 20 20 – – Tröghetsnavigeringssystem 

9014 20 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

9014 20 20 90 – – – Andra 3 0 

9014 20 80 – – Andra

SV L 161/860 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

9014 20 80 10 – – – För användning i civila flygplan 0 0 

9014 20 80 90 – – – Andra 3 0 

9014 80 00 00 – Andra instrument och apparater 10 3 

9014 90 00 – Delar och tillbehör 

9014 90 00 10 – – Till instrument enligt nr 9014 10 00 och 9014 20 för 
användning i civila flygplan 

0 0 

9014 90 00 90 – – Andra 3 0 

9015 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrolo
gi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; 
avståndsmätare 

9015 10 – Avståndsmätare 

9015 10 10 00 – – Elektroniska 10 3 

9015 10 90 00 – – Andra 10 3 

9015 20 – Teodoliter och takymetrar 

9015 20 10 00 – – Elektroniska 4 0 

9015 20 90 00 – – Andra 4 0 

9015 30 – Avvägningsinstrument 

9015 30 10 00 – – Elektroniska 10 3 

9015 30 90 00 – – Andra 10 3 

9015 40 – Instrument och apparater för fotogrammetri 

9015 40 10 00 – – Elektroniska 10 3 

9015 40 90 00 – – Andra 10 3 

9015 80 – Andra instrument och apparater 

– – Elektroniska 

9015 80 11 00 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

5 3 

9015 80 19 00 – – – Andra 5 3 

– – Andra
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9015 80 91 00 – – – Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmät
ning och för hydrografi 

5 3 

9015 80 93 00 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

5 3 

9015 80 99 00 – – – Andra 5 3 

9015 90 00 00 – Delar och tillbehör 10 3 

9016 00 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande 
vikter 

9016 00 10 00 – Vågar 10 3 

9016 00 90 00 – Delar och tillbehör 10 3 

9017 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. rit
apparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor 
och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längd
mätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut
mått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

9017 10 – Ritbord och ritapparater, även automatiska 

9017 10 10 00 – – Plottrar 0 0 

9017 10 90 00 – – Andra 10 3 

9017 20 – Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument 

9017 20 05 00 – – Plottrar 0 0 

– – Andra ritverktyg 

9017 20 11 00 – – – Ritbestick 10 3 

9017 20 19 00 – – – Andra 10 3 

9017 20 39 00 – – Ritsinstrument 10 3 

9017 20 90 00 – – Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor o.d.) 10 3 

9017 30 – Mikrometrar, skjutmått och tolkar 

9017 30 10 00 – – Mikrometrar och skjutmått 10 3 

9017 30 90 00 – – Andra (med undantag för tolkar utan ställbar mätanord
ning enligt nr 9031) 

10 3 

9017 80 – Andra instrument
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9017 80 10 00 – – Mätstockar, mätband och graderade linjaler 10 3 

9017 80 90 00 – – Andra 10 3 

9017 90 00 00 – Delar och tillbehör 10 3 

9018 Instrument och apparater som används för medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, 
andra elektromedicinska apparater samt instrument för syn
provning 

– Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för un
dersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar) 

9018 11 00 00 – – Elektrokardiografer 0 0 

9018 12 00 00 – – Ultraljudscanners 0 0 

9018 13 00 00 – – Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans 0 0 

9018 14 00 00 – – Scintigrafer 0 0 

9018 19 – – Andra 

9018 19 10 00 – – – Apparater för samtidig övervakning av två eller flera para
metrar 

0 0 

9018 19 90 00 – – – Andra 0 0 

9018 20 00 00 – Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus 0 0 

– Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d. 

9018 31 – – Injektionssprutor, med eller utan kanyl 

9018 31 10 00 – – – Av plast 0 0 

9018 31 90 00 – – – Andra 0 0 

9018 32 – – Kanyler av metall och suturnålar 

9018 32 10 00 – – – Kanyler av metall 0 0 

9018 32 90 00 – – – Suturnålar 0 0 

9018 39 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra instrument och apparater, för dentalt bruk 

9018 41 00 00 – – Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan 
dentalutrustning på gemensamt stativ 

0 0 

9018 49 – – Andra
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9018 49 10 00 – – – Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborr
maskiner 

0 0 

9018 49 90 00 – – – Andra 0 0 

9018 50 – Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk 

9018 50 10 00 – – Icke optiska 0 0 

9018 50 90 00 – – Optiska 0 0 

9018 90 – Andra instrument och apparater 

9018 90 10 00 – – Instrument och apparater för blodtrycksmätning 0 0 

9018 90 20 00 – – Endoskop 0 0 

9018 90 30 00 – – Dialysapparater 0 0 

– – Diatermiapparater 

9018 90 41 00 – – – Ultraljudsapparater 0 0 

9018 90 49 00 – – – Andra 0 0 

9018 90 50 00 – – Transfusionsapparater 0 0 

9018 90 60 00 – – Narkosapparater 0 0 

9018 90 70 00 – – Ultraljudsapparater för litotripsi 0 0 

9018 90 75 00 – – Nervstimuleringsapparater 0 0 

9018 90 85 00 – – Andra 0 0 

9019 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syre
terapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra and
ningsapparater för terapeutiskt bruk 

9019 10 – Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar 

9019 10 10 00 – – Elektriska vibrationsmassageapparater 0 0 

9019 10 90 00 – – Andra 0 0 

9019 20 00 00 – Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller 
konstgjord andning samt andra andningsapparater för tera
peutiskt bruk 

0 0 

9020 00 00 00 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte så
dana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar 
eller utbytbart filter 

0 0
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9021 Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska 
gördlar och brockband; spjälor och andra artiklar för behand
ling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för 
hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras 
av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i 
kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp 

9021 10 – Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer 

9021 10 10 00 – – Ortopediska artiklar 0 0 

9021 10 90 00 – – Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer 0 0 

– Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar 

9021 21 – – Konstgjorda tänder 

9021 21 10 00 – – – Av plast 0 0 

9021 21 90 00 – – – Av andra material 0 0 

9021 29 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra konstgjorda kroppsdelar 

9021 31 00 00 – – Konstgjorda leder 0 0 

9021 39 – – Andra slag 

9021 39 10 00 – – – Ögonproteser 0 0 

9021 39 90 00 – – – Andra 0 0 

9021 40 00 00 – Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

0 0 

9021 50 00 00 – Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

0 0 

9021 90 – Andra slag 

9021 90 10 00 – – Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade 0 0 

9021 90 90 00 – – Andra 0 0 

9022 Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- 
eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radio
terapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, 
högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpe
ter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning 
eller röntgenbehandling 

– Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även 
för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 
bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater 

9022 12 00 00 – – Apparater för datortomografi 0 0
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9022 13 00 00 – – Andra, för dentalt bruk 0 0 

9022 14 00 00 – – Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk 0 0 

9022 19 00 00 – – För annat bruk 0 0 

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa- beta- eller gam
mastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt 
eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapi
apparater 

9022 21 00 00 – – För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk 0 0 

9022 29 00 00 – – För annat bruk 0 0 

9022 30 00 00 – Röntgenrör 0 0 

9022 90 – Andra slag, inbegripet delar och tillbehör 

9022 90 10 00 – – Fluorescerande röntgenskärmar, förstärkningsskärmar; 
skyddsskärmar och -galler 

0 0 

9022 90 90 00 – – Andra 0 0 

9023 00 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstra
tionsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), 
olämpliga för annan användning 

9023 00 10 00 – Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 0 0 

9023 00 80 00 – Andra 0 0 

9024 Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, 
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenska
per hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller 
plast) 

9024 10 – Maskiner och apparater för provning av metaller 

9024 10 10 00 – – Elektroniska 0 0 

– – Andra 

9024 10 91 00 – – – Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov 5 3 

9024 10 93 00 – – – För hårdhetsprov 5 3 

9024 10 99 00 – – – Andra 0 0 

9024 80 – Andra maskiner och apparater 

9024 80 10 00 – – Elektroniska 0 0 

– – Andra
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9024 80 91 00 – – – För provning av textil, papper eller papp 0 0 

9024 80 99 00 – – – Andra 0 0 

9024 90 00 00 – Delar och tillbehör 0 0 

9025 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyromet
rar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registre
rande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument 

– Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra 
instrument 

9025 11 – – Vätskefyllda, för direkt avläsning 

9025 11 20 00 – – – Medicinska eller veterinära termometrar 0 0 

9025 11 80 – – – Andra 

9025 11 80 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9025 11 80 90 – – – – Andra 0 0 

9025 19 – – Andra 

9025 19 20 – – – Elektroniska 

9025 19 20 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9025 19 20 90 – – – – Andra 5 3 

9025 19 80 – – – Andra 

9025 19 80 10 – – – – Termoelektriska celler för temperaturmätning av fly
tande metallegeringar 

10 3 

– – – – Andra: 

9025 19 80 91 – – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9025 19 80 98 – – – – – Andra 5 3 

9025 80 – Andra instrument 

9025 80 20 – – Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 

9025 80 20 10 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9025 80 20 90 – – – Andra 5 3 

– – Andra 

9025 80 40 – – – Elektroniska
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9025 80 40 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9025 80 40 90 – – – – Andra 5 3 

9025 80 80 – – – Andra 

9025 80 80 10 – – – – Hygrometrar, areometrar, areometrar med termometrar 6 3 

9025 80 80 90 – – – – Andra 5 3 

9025 90 00 – Delar och tillbehör 

9025 90 00 10 – – Skyddsramar för tekniska termometrar 10 3 

– – Andra: 

9025 90 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9025 90 00 95 – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9025 90 00 98 – – – Andra 5 3 

9026 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers 
eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomström
ningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbruknings
mätare), med undantag av instrument och apparater enligt 
nr 9014, 9015, 9028 och 9032 

9026 10 – För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå 

– – Elektroniska 

9026 10 21 00 – – – Genomströmningsmätare 0 0 

9026 10 29 00 – – – Andra 0 0 

– – Andra 

9026 10 81 00 – – – Genomströmningsmätare 0 0 

9026 10 89 00 – – – Andra 0 0 

9026 20 – För mätning eller kontroll av tryck 

9026 20 20 00 – – Elektroniska 0 0 

– – Andra 

9026 20 40 00 – – – Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp 0 0 

9026 20 80 00 – – – Andra 0 0
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9026 80 – Andra instrument och apparater 

9026 80 20 00 – – Elektroniska 0 0 

9026 80 80 00 – – Andra 0 0 

9026 90 00 00 – Delar och tillbehör 0 0 

9027 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- 
eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mät
ning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspän
ning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet expo
neringsmätare); mikrotomer 

9027 10 – Gas- eller rökanalysapparater 

9027 10 10 00 – – Elektroniska 0 0 

9027 10 90 00 – – Andra 0 0 

9027 20 00 00 – Kromatografer och elektroforesinstrument 0 0 

9027 30 00 00 – Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som ar
betar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

0 0 

9027 50 00 00 – Andra instrument och apparater som arbetar med optisk 
strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

0 0 

9027 80 – Andra instrument och apparater 

9027 80 05 00 – – Exponeringsmätare 0 0 

– – Andra 

– – – Elektroniska 

9027 80 11 00 – – – – pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduk
tivitetsmätning 

0 0 

9027 80 13 00 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

0 0 

9027 80 17 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Andra 

9027 80 91 00 – – – – Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar 0 0 

9027 80 93 00 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

0 0
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9027 80 97 00 – – – – Andra 0 0 

9027 90 – Mikrotomer; delar och tillbehör 

9027 90 10 00 – – Mikrotomer 0 0 

– – Delar och tillbehör 

9027 90 50 00 – – – Till utrustning enligt nr 9027 20–9027 80 0 0 

9027 90 80 00 – – – Till mikrotomer eller till utrustning för gas- eller rökana
lys 

0 0 

9028 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller 
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instru
ment 

9028 10 00 00 – Gasmätare 0 0 

9028 20 00 00 – Vätskemätare 0 0 

9028 30 – Elektricitetsmätare 

– – För växelström 

9028 30 11 00 – – – För enfasström 0 0 

9028 30 19 00 – – – För flerfasström 10 3 

9028 30 90 00 – – Andra 5 3 

9028 90 – Delar och tillbehör 

9028 90 10 00 – – Till elektricitetsmätare 10 3 

9028 90 90 00 – – Andra 0 0 

9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, steg
räknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artik
lar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop 

9029 10 00 – Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d. 

9029 10 00 10 – – Elektriska eller elektroniska varvräknare, för användning i 
civila flygplan 

0,5 0 

9029 10 00 90 – – Andra 5 3 

9029 20 – Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop 

– – Hastighetsmätare och takometrar 

9029 20 31 – – – Hastighetsmätare for fordon
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9029 20 31 10 – – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9029 20 31 90 – – – – Andra 0,5 0 

9029 20 38 – – – Andra 

9029 20 38 10 – – – – För användning i civila flygplan 0,5 0 

9029 20 38 90 – – – – Andra 5 3 

9029 20 90 00 – – Stroboskop 5 3 

9029 90 00 – Delar och tillbehör 

9029 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9029 90 00 30 – – Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar, för an
vändning i civila flygplan 

0,5 0 

9029 90 00 90 – – Andra 5 3 

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument 
och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storhe
ter, med undantag av mätare enligt nr 9028; 
instrument och apparater för mätning eller påvisande av al
fa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning 
eller annan joniserande strålning 

9030 10 00 00 – Instrument och apparater för mätning eller påvisande av 
joniserande strålning 

0 0 

9030 20 – Oscilloskop och oscillografer 

9030 20 10 00 – – Katodstråle 0 0 

9030 20 30 00 – – Andra, med registreringsanordning 0 0 

– – Andra 

9030 20 91 00 – – – Elektroniska 0 0 

9030 20 99 00 – – – Andra 0 0 

– Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av spänning, strömstryka, resistans eller effekt 

9030 31 00 00 – – Universalinstrument, utan registreringsanordning 0 0 

9030 32 00 00 – – Universalinstrument, med registreringsanordning 0 0 

9030 33 – – Andra, utan registreringsanordning 

9030 33 10 00 – – – Elektroniska 0 0 

– – – Andra
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9030 33 91 00 – – – – Voltmetrar 0 0 

9030 33 99 00 – – – – Andra 0 0 

9030 39 00 00 – – Andra, med registreringsanordning 0 0 

9030 40 00 00 – Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för 
telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärknings
mätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar) 

0 0 

– Andra instrument och apparater 

9030 82 00 00 – – För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller 
halvledarkomponenter 

0 0 

9030 84 00 00 – – Andra, med registreringsanordning 0 0 

9030 89 – – Andra 

9030 89 30 00 – – – Elektroniska 0 0 

9030 89 90 00 – – – Andra 0 0 

9030 90 – Delar och tillbehör 

9030 90 20 00 – – Till utrustning enligt nr 9030 82 00 0 0 

9030 90 85 00 – – Andra 0 0 

9031 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
profilprojektorer 

9031 10 00 00 – Maskiner för balansering av mekaniska delar 0 0 

9031 20 00 00 – Provbänkar 0 0 

– Andra optiska instrument och apparater 

9031 41 00 00 – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkom
ponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hår
kors som används vid tillverkning av halvledarkomponen
ter 

0 0 

9031 49 – – Andra 

9031 49 10 00 – – – Profilprojektorer 0 0 

9031 49 90 00 – – – Andra 0 0 

9031 80 – Andra instrument, apparater och maskiner 

– – Elektroniska
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– – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 

9031 80 32 00 – – – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledar
komponenter eller för kontroll av sådana fotomasker 
eller hårkors som används vid tillverkning av halvledar
komponenter 

0 0 

9031 80 34 00 – – – – Andra 0 0 

9031 80 38 00 – – – Andra 0 0 

– – Andra 

9031 80 91 00 – – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 0 0 

9031 80 98 00 – – – Andra 0 0 

9031 90 – Delar och tillbehör 

9031 90 20 00 – – Till utrustning enligt nr 9031 41 00 eller till optiska in
strument och apparater för mätning av ytföroreningar på 
halvledarplattor (wafers) enligt nr 9031 49 90 

0 0 

9031 90 30 00 – – Till utrustning enligt nr 9031 80 32 0 0 

9031 90 85 00 – – Andra 0 0 

9032 Instrument och apparater för automatisk reglering 

9032 10 – Termostater 

9032 10 20 00 – – Elektroniska 0 0 

– – Andra 

9032 10 81 00 – – – Med elektrisk utlösningsanordning 0 0 

9032 10 89 00 – – – Andra 0 0 

9032 20 00 00 – Tryckregulatorer (pressostater) 0 0 

– Andra instrument och apparater 

9032 81 00 00 – – Hydrauliska eller pneumatiska 0 0 

9032 89 00 00 – – Andra 0 0 

9032 90 00 00 – Delar och tillbehör 0 0 

9033 00 00 00 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och appara
ter enligt kap. 90 

2 0
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91 KAPITEL 91 – UR OCH DELAR TILL UR 

9101 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med 
boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion 

9101 11 00 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 5 3 

9101 19 00 00 – – Andra 10 3 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9101 21 00 00 – – Med automatisk uppdragning 5 3 

9101 29 00 00 – – Andra 5 3 

– Andra slag 

9101 91 00 00 – – Elektriskt drivna 10 3 

9101 99 00 00 – – Andra 10 3 

9102 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra 
än sådana som omfattas av nr 9101 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion 

9102 11 00 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 5 3 

9102 12 00 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 10 3 

9102 19 00 00 – – Andra 10 3 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9102 21 00 00 – – Med automatisk uppdragning 5 3 

9102 29 00 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

9102 91 00 00 – – Elektriskt drivna 10 3 

9102 99 00 00 – – Andra 10 3 

9103 Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur 
enligt nr 9104
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9103 10 00 00 – Elektriskt drivna 10 3 

9103 90 00 00 – Andra 10 3 

9104 00 00 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, 
rymdfarkoster eller fartyg 

9104 00 00 10 – För användning i civila flygplan 1 0 

9104 00 00 90 – Andra 15 3 

9105 Andra ur 

– Väckarur 

9105 11 00 00 – – Elektriskt drivna 10 3 

9105 19 00 00 – – Andra 10 3 

– Väggur 

9105 21 00 00 – – Elektriskt drivna 10 3 

9105 29 00 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

9105 91 00 00 – – Elektriskt drivna 10 3 

9105 99 – – Andra 

9105 99 10 00 – – – Bordsur 10 3 

9105 99 90 00 – – – Andra 10 3 

9106 Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för 
mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, 
försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur 
och tidstämpelur) 

9106 10 00 00 – Tidkontrollur; tidstämpelur 5 3 

9106 90 – Andra slag 

9106 90 10 00 – – Signalur för korta tidsperioder, stoppur och dylikt 5 3 

9106 90 80 00 – – Andra 5 3 

9107 00 00 00 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor 5 3 

9108 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna
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9108 11 00 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för 
sådan tidvisning 

10 3 

9108 12 00 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 10 3 

9108 19 00 00 – – Andra 10 3 

9108 20 00 00 – Med automatisk uppdragning 10 3 

9108 90 00 00 – Andra slag 10 3 

9109 Andra urverk, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna 

9109 11 00 00 – – Till väckarur 10 3 

9109 19 00 – – Andra 

9109 19 00 10 – – – Med en bredd eller diameter av högst 50 mm, för använd
ning i civila flygplan 

1 0 

9109 19 00 90 – – – Andra 15 3 

9109 90 00 – Andra slag 

9109 90 00 10 – – Med en bredd eller diameter av högst 50 mm, för använd
ning i civila flygplan 

1 0 

9109 90 00 90 – – Andra 15 3 

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk 

– Till fick- eller armbandsur 

9110 11 – – Kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser) 

9110 11 10 00 – – – Med balans och spiralfjäder 5 3 

9110 11 90 00 – – – Andra 5 3 

9110 12 00 00 – – Ofullständiga verk, sammansatta 5 3 

9110 19 00 00 – – Råurverk 5 3 

9110 90 00 00 – Andra slag 5 3 

9111 Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana
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9111 10 00 00 – Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

5 3 

9111 20 00 00 – Boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 5 3 

9111 80 00 00 – Andra boetter 5 3 

9111 90 00 00 – Delar 5 3 

9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt 
delar till sådana 

9112 20 00 00 – Höljen 5 3 

9112 90 00 00 – Delar 5 3 

9113 Urarmband och delar till urarmband 

9113 10 – Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

9113 10 10 00 – – Av ädel metall 10 3 

9113 10 90 00 – – Av metall med plätering av ädel metall 10 3 

9113 20 00 00 – Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 10 3 

9113 90 – Andra 

9113 90 10 00 – – Av läder eller konstläder 10 3 

9113 90 80 00 – – Andra 10 3 

9114 Andra urdelar 

9114 10 00 00 – Fjädrar, inbegripet balansfjädrar 5 3 

9114 20 00 00 – Stenar 5 3 

9114 30 00 00 – Urtavlor 5 3 

9114 40 00 00 – Verkbottnar och bryggor 5 3 

9114 90 00 00 – Andra 4 3 

92 KAPITEL 92 – MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILL
BEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT 

9201 Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra 
stränginstrument med klaviatur 

9201 10 – Pianinon (andra pianon än flyglar och tafflar)
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9201 10 10 00 – – Nya 10 3 

9201 10 90 00 – – Begagnade 5 0 

9201 20 00 00 – Flyglar 5 0 

9201 90 00 00 – Andra slag 5 0 

9202 Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor) 

9202 10 – Stråkinstrument 

9202 10 10 00 – – Violiner 5 0 

9202 10 90 00 – – Andra 5 0 

9202 90 – Andra slag 

9202 90 30 00 – – Gitarrer 10 3 

9202 90 80 00 – – Andra 5 0 

[9203] 

[9204] 

9205 Andra blåsinstrument (t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpi
por) 

9205 10 00 00 – Bleckblåsinstrument 5 0 

9205 90 – Andra 

9205 90 10 00 – – Dragspel och liknande instrument 10 3 

9205 90 30 00 – – Munspel 10 3 

9205 90 50 00 – – Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande kla
viaturinstrument med metalltungor 

5 0 

9205 90 90 00 – – Andra 5 0 

9206 00 00 00 Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjet
ter och maracas) 

5 0 

9207 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förs
tärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel) 

9207 10 – Instrument med klaviatur, andra än dragspel 

9207 10 10 00 – – Orglar 5 0
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9207 10 30 00 – – Digitalpianon 5 0 

9207 10 50 00 – – Syntar 5 0 

9207 10 80 00 – – Andra 5 0 

9207 90 – Andra 

9207 90 10 00 – – Gitarrer 5 0 

9207 90 90 00 – – Andra 5 0 

9208 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musikså
gar och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för 
härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra ljud
signalredskap som blåses med munnen 

9208 10 00 00 – Speldosor 5 0 

9208 90 00 00 – Andra 5 0 

9209 Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort, 
rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musikinstru
ment; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag 

9209 30 00 00 – Strängar till musikinstrument 10 3 

– Andra slag 

9209 91 00 00 – – Delar och tillbehör till pianon 10 3 

9209 92 00 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9202 5 0 

9209 94 00 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9207 5 0 

9209 99 – – Andra delar och tillbehör 

9209 99 20 00 – – – Till musikinstrument enligt nr 9205 5 0 

– – – Andra 

9209 99 40 00 – – – – Metronomer, stämgafflar och stämpipor 5 0 

9209 99 50 00 – – – – Mekanismer till speldosor 5 0 

9209 99 70 00 – – – Andra 5 0
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XIX AVDELNING XIX – VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR 
OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION 

93 KAPITEL 93 – VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION 

9301 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt 
vapen enligt nr 9307 

– Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare) 

9301 11 00 00 – – Självgående 5 0 

9301 19 00 00 – – Andra 5 0 

9301 20 00 00 – Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; 
torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar 

5 0 

9301 90 00 – Andra 

9301 90 00 10 – – Halvautomatiskt slätborrat 5 0 

– – Räfflat: 

9301 90 00 21 – – – Med fri slutstycksmekanism 5 0 

9301 90 00 22 – – – Halvautomatiskt 5 0 

9301 90 00 23 – – – Automatiskt 5 0 

9301 90 00 29 – – – Andra 5 0 

9301 90 00 30 – – Kulsprutor 5 0 

– – Kulsprutepistoler: 

9301 90 00 41 – – – Kulsprutepistoler av Thompson-typ 5 0 

9301 90 00 49 – – – Andra 5 0 

9301 90 00 90 – – Andra 5 0 

9302 00 00 Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av 
nr 9303 eller 9304 

9302 00 00 10 – Revolvrar 5 0 

– Enpipiga: 

9302 00 00 21 – – Halvautomatiska 5 0 

9302 00 00 29 – – Andra 5 0
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9302 00 00 30 – Flerpipiga 5 0 

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom för
bränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynnings
laddade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för en
bart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, 
slaktapparater och linkastningsapparater) 

9303 10 00 00 – Mynningsladdare 10 3 

9303 20 – Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, 
inbegripet kombinerade kul- och hagelgevär 

9303 20 10 – – Enkelpipiga, slätborrade 

– – – Gevär och karbiner 

9303 20 10 10 – – – – Pumprepeterande 10 3 

9303 20 10 20 – – – – Halvautomatisk 10 3 

9303 20 10 40 – – – – Andra 10 3 

9303 20 10 90 – – – Andra 10 3 

9303 20 95 – – Andra 

9303 20 95 10 – – – Flerpipiga gevär och karbiner, inbegripet kombinerade 
kul- och hagelgevär 

10 3 

9303 20 95 90 – – – Andra 10 3 

9303 30 00 – Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning 

9303 30 00 10 – – För enkelskott 10 3 

9303 30 00 20 – – Halvautomatisk 10 3 

9303 30 00 90 – – Andra 10 3 

9303 90 00 00 – Andra slag 10 3 

9304 00 00 00 Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pi
stoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307 

10 3 

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304 

9305 10 00 – Till revolvrar och pistoler 

9305 10 00 10 – – Avtryckarmekanismer 5 3 

9305 10 00 20 – – Ramar och lådor för pipor 5 3
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9305 10 00 30 – – Pipor 5 3 

9305 10 00 40 – – Pistonger, spärrhakar till slutstyckesmekanism och gas
patroner 

5 3 

9305 10 00 50 – – Magasin och delar därav 5 3 

9305 10 00 60 – – Ljuddämpare och delar därav 5 3 

9305 10 00 70 – – Kolvar, handtag och fästen 5 3 

9305 10 00 80 – – Magasin (för pistoler) och trummor (för revolvrar) 5 3 

9305 10 00 90 – – Andra 5 3 

– Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303 

9305 21 00 00 – – Pipor till hagelgevär 5 3 

9305 29 00 – – Andra 

9305 29 00 10 – – – Avtryckarmekanismer 5 0 

9305 29 00 20 – – – Ramar och lådor för pipor 5 0 

9305 29 00 30 – – – Räfflade pipor 5 0 

9305 29 00 40 – – – Gaspistonger, spärrhakar till slutstyckesmekanism och 
gaspatroner 

5 0 

9305 29 00 50 – – – Magasin och delar därav 5 0 

9305 29 00 60 – – – Ljuddämpare och delar därav 5 0 

9305 29 00 70 – – – Brandsläckare och delar därav 5 0 

9305 29 00 80 – – – Slutstycksmekanismer och ramar för slutstycksmekanism 5 0 

9305 29 00 90 – – – Andra 5 0 

– Andra slag 

9305 91 00 – – Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301 

– – – Kulsprutor, kulsprutepistoler, slätborrade eller räfflade: 

9305 91 00 11 – – – – Avtryckarmekanismer 5 0 

9305 91 00 12 – – – – Ramar och lådor för pipor 5 0 

9305 91 00 13 – – – – Pipor 5 0
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9305 91 00 14 – – – – Gaspistonger, spärrhakar till slutstyckesmekanism och 
gaspatroner 

5 0 

9305 91 00 15 – – – – Magasin och delar därav 5 0 

9305 91 00 16 – – – – Ljuddämpare och delar därav 5 0 

9305 91 00 17 – – – – Brandsläckare och delar därav 5 0 

9305 91 00 18 – – – – Slutstycksmekanismer och ramar för slutstycksmeka
nism 

5 0 

9305 91 00 90 – – – Andra 5 0 

9305 99 00 00 – – Andra 5 0 

9306 Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och lik
nande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; 
annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler 
samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladd
ningar 

– Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till 
luftpistoler och luftgevär 

9306 21 00 00 – – Patroner 10 3 

9306 29 – – Andra 

9306 29 40 00 – – – Hylsor 5 3 

9306 29 70 00 – – – Andra 10 3 

9306 30 – Andra patroner samt delar till sådana patroner 

9306 30 10 00 – – För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskin
pistoler enligt nr 9301 

5 3 

– – Andra 

9306 30 30 00 – – – För militärt bruk 5 0 

– – – Andra 

9306 30 91 00 – – – – Centralantändpatroner 10 3 

9306 30 93 00 – – – – Kantantändpatroner 5 3 

9306 30 97 – – – – Andra 

9306 30 97 10 – – – – – Patroner för nitverktyg och liknande verktyg eller för 
verktyg för human slakt och delar därav 

5 3 

9306 30 97 90 – – – – – Andra 10 3 

9306 90 – Andra slag
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9306 90 10 00 – – För militärt bruk 5 0 

9306 90 90 00 – – Andra 5 3 

9307 00 00 00 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt 
delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen 

10 3 

XX AVDELNING XX – DIVERSE VAROR 

94 KAPITEL 94 – MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RE
SÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE 
STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMA
TUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA 
ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, 
NAMNPLÅTAR MED BELYSNING, O.D.; MONTERADE ELLER 
MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER 

9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även 
bäddbara, samt delar till sittmöbler 

9401 10 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 

9401 10 00 10 – – Icke läderklädda, för användning i civila flygplan 1 0 

9401 10 00 90 – – Andra 0 0 

9401 20 00 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon 0 0 

9401 30 – Höj- och sänkbara snurrstolar 

9401 30 10 00 – – Med stoppning och ryggstöd och hjul eller glidfötter 0 0 

9401 30 90 00 – – Andra 0 0 

9401 40 00 00 – Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och cam
pingmöbler 

0 0 

– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material 

9401 51 00 00 – – Av bambu eller rotting 0 0 

9401 59 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra sittmöbler, med trästomme 

9401 61 00 00 – – Med stoppning 0 0 

9401 69 00 00 – – Andra 0 0 

– Andra sittmöbler, med metallstomme 

9401 71 00 00 – – Med stoppning 0 0 

9401 79 00 00 – – Andra 0 0
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9401 80 00 00 – Andra sittmöbler 0 0 

9401 90 – Delar 

9401 90 10 00 – – Till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 0 0 

– – Andra 

9401 90 30 00 – – – Av trä 0 0 

9401 90 80 00 – – – Andra 0 0 

9402 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk 
(t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med 
mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och lik
nande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar 
till i detta nummer nämnda artiklar 

9402 10 00 00 – Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till 
sådana stolar 

0 0 

9402 90 00 00 – Andra slag 0 0 

9403 Andra möbler samt delar till sådana möbler 

9403 10 – Kontorsmöbler av metall 

9403 10 10 00 – – Ritbord (andra än varor enligt nr 9017) 0 0 

– – Andra 

– – – Med en höjd av högst 80 cm 

9403 10 51 00 – – – – Skrivbord 0 0 

9403 10 59 00 – – – – Andra 0 0 

– – – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 10 91 00 – – – – Skåp med dörrar eller jalusier o.d. 0 0 

9403 10 93 00 – – – – Skåp för kortregister och dokument 0 0 

9403 10 99 00 – – – – Andra 0 0 

9403 20 – Andra möbler av metall 

9403 20 20 00 – – Sängar 

9403 20 80 00 – – Andra 3 0 

9403 30 – Kontorsmöbler av trä 

– – Med en höjd av högst 80 cm
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9403 30 11 00 – – – Skrivbord 0 0 

9403 30 19 00 – – – Andra 0 0 

– – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 30 91 00 – – – Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och 
dokument 

0 0 

9403 30 99 00 – – – Andra 0 0 

9403 40 – Köksmöbler av trä 

9403 40 10 00 – – Köksinredningar 0 0 

9403 40 90 00 – – Andra 0 0 

9403 50 00 00 – Sovrumsmöbler av trä 0 0 

9403 60 – Andra möbler av trä 

9403 60 10 00 – – Trämöbler för matrum eller vardagsrum 0 0 

9403 60 30 00 – – Trämöbler för butiker 0 0 

9403 60 90 00 – – Andra 0 0 

9403 70 00 00 – Möbler av plast 

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu 
eller liknande material 

9403 81 00 00 – – Av bambu eller rotting 0 0 

9403 89 00 00 – – Andra 0 0 

9403 90 – Delar 

9403 90 10 00 – – Av metall 0 0 

9403 90 30 00 – – Av trä 0 0 

9403 90 90 00 – – Av annat material 0 0 

9404 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inrednings
artiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) för
sedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material 
som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, 
med eller utan överdrag 

9404 10 00 00 – Resårbottnar till sängar 10 3 

– Madrasser
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9404 21 – – Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag 

9404 21 10 00 – – – Av poröst gummi 10 3 

9404 21 90 00 – – – Av porös plast 10 3 

9404 29 – – Av annat material 

9404 29 10 00 – – – Med resårer 10 3 

9404 29 90 00 – – – Andra 10 3 

9404 30 00 00 – Sovsäckar 10 3 

9404 90 – Andra slag 

9404 90 10 00 – – Fyllda med dun eller fjäder 10 3 

9404 90 90 00 – – Andra 10 3 

9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet 
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med be
lysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar 
till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

9405 10 – Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med 
undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser 
eller trafikleder 

– – Av plast 

9405 10 21 – – – För glödlampor 

9405 10 21 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0 

9405 10 21 90 – – – – Andra 5 0 

9405 10 28 – – – Andra 

9405 10 28 10 – – – – För användning i civila flygplan 3 0 

9405 10 28 90 – – – – Andra 5 0 

9405 10 30 00 – – Av keramiskt material 5 0 

9405 10 50 00 – – Av glas 5 0 

– – Av annat material 

9405 10 91 – – – För glödlampor 

9405 10 91 10 – – – – Av oädel metall eller plast, för användning i civila flyg
plan 

3 0
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9405 10 91 90 – – – – Andra 5 0 

9405 10 98 – – – Andra 

9405 10 98 10 – – – – Av oädel metall eller plast, för användning i civila flyg
plan 

3 0 

9405 10 98 90 – – – – Andra 5 0 

9405 20 – Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor 

– – Av plast 

9405 20 11 00 – – – För glödlampor 10 3 

9405 20 19 00 – – – Andra 10 3 

9405 20 30 00 – – Av keramiskt material 10 3 

9405 20 50 00 – – Av glas 10 3 

– – Av annat material 

9405 20 91 00 – – – För glödlampor 10 3 

9405 20 99 00 – – – Andra 10 3 

9405 30 00 00 – Julgransbelysningar 10 3 

9405 40 – Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska be
lysningsartiklar 

9405 40 10 00 – – Strålkastare 5 0 

– – Andra 

– – – Av plast 

9405 40 31 00 – – – – För glödlampor 5 0 

9405 40 35 00 – – – – För lysrör 5 0 

9405 40 39 00 – – – – Andra 5 0 

– – – Av annat material 

9405 40 91 00 – – – – För glödlampor 5 0 

9405 40 95 00 – – – – För lysrör 5 0 

9405 40 99 00 – – – – Andra 5 0 

9405 50 00 00 – Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elekt
riska 

10 3 

9405 60 – Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.
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9405 60 20 – – Av plast 

9405 60 20 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0 

9405 60 20 90 – – – Andra: 5 0 

9405 60 80 – – Av annat material 

9405 60 80 10 – – – För användning i civila flygplan 3 0 

9405 60 80 10 – – – Andra 5 0 

– Delar 

9405 91 – – Av glas 

– – – Delar till belysningsartiklar (med undantag av strålkastare) 

9405 91 11 00 – – – – Prydnadsartiklar för ljuskronor, t.ex. kulor, dropp- eller 
blomformade stycken, prismor o.d. 

10 3 

9405 91 19 00 – – – – Andra (t.ex. avskärmare, takbelysning, kupor, skärmar, 
glober o.d.) 

10 3 

9405 91 90 00 – – – Andra 10 3 

9405 92 00 – – Av plast 

9405 92 00 10 – – – Delar till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60, för 
användning i civila flygplan 

5 0 

9405 92 00 90 – – – Andra 10 3 

9405 99 00 – – Av annat material 

9405 99 00 10 – – – Delar till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60, av 
oädel metall, för användning i civila flygplan 

1 0 

9405 99 00 90 – – – Andra 10 3 

9406 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader 

9406 00 11 00 – ”Mobile homes” 5 0 

– Andra 

9406 00 20 00 – – Av trä 5 0 

– – Av järn eller stål 

9406 00 31 00 – – – Växthus 5 0
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9406 00 38 00 – – – Andra 5 0 

9406 00 80 00 – – Av annat material 5 0 

95 KAPITEL 95 – LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DE
LAR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

[9501] 

[9502] 

9503 00 Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande 
leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; 
skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, me
kaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag 

9503 00 10 00 – Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och lik
nande leksaksfordon med hjul; dockvagnar 

0 0 

– Dockor föreställande människor och delar och tillbehör 

9503 00 21 00 – – Dockor 0 0 

9503 00 29 00 – – Delar och tillbehör 0 0 

9503 00 30 00 – Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och 
andra tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga modeller i 
satser för sammansättning 

0 0 

– Andra byggsatser och byggleksaker 

9503 00 35 00 – – Av plast 0 0 

9503 00 39 00 – – Av annat material 0 0 

– Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga va
relser 

9503 00 41 00 – – Stoppade 0 0 

9503 00 49 00 – – Andra 0 0 

9503 00 55 00 – Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär 0 0 

– Pussel 

9503 00 61 00 – – Av trä 0 0 

9503 00 69 00 – – Av annat material 0 0 

9503 00 70 00 – Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar 0 0 

– Andra leksaker och modeller, försedda med motor 

9503 00 75 00 – – Av plast 0 0 

9503 00 79 00 – – Av annat material 0 0
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– Andra slag 

9503 00 81 00 – – Leksaksvapen 0 0 

9503 00 85 00 – – Formgjutna miniatyrmodeller av metall 0 0 

– – Andra 

9503 00 95 00 – – – Av plast 0 0 

9503 00 99 00 – – – Av annat material 0 0 

9504 Artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhal
lar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon samt auto
matiska kägelresare för bowlinghallar 

9504 10 00 00 – Videospel av sådana slag som används tillsammans med en 
televisionsmottagare 

0 0 

9504 20 – Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag 

9504 20 10 00 – – Biljardbord, även utan ben 0 0 

9504 20 90 00 – – Andra 0 0 

9504 30 – Andra spel, som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel, med undantag av kägelresare för 
bowlinghallar 

9504 30 10 00 – – Spelapparater med bildskärm 0 0 

– – Andra spel 

9504 30 30 00 – – – Flipperspel 0 0 

9504 30 50 00 – – – Andra 0 0 

9504 30 90 00 – – Delar 0 0 

9504 40 00 00 – Spelkort 0 0 

9504 90 – Andra slag 

9504 90 10 00 – – Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlings
spel 

0 0 

9504 90 90 00 – – Andra 0 0 

9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande 
artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar 

9505 10 – Julprydnader 

9505 10 10 00 – – Av glas 0 0 

9505 10 90 00 – – Av annat material 0 0 

9505 90 00 00 – Andra slag 0 0
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9506 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, 
idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhusspel eller 
utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel; simbassänger och plaskdammar 

– Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö 

9506 11 – – Skidor 

9506 11 10 00 – – – Längdskidor 10 3 

– – – Utförsåkningsskidor 

9506 11 21 00 – – – – Monoskidor och snowboards 10 3 

9506 11 29 00 – – – – Andra 10 3 

9506 11 80 00 – – – Andra skidor 10 3 

9506 12 00 00 – – Skidbindningar 10 3 

9506 19 00 00 – – Annan utrustning 10 3 

– Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrust
ning för vattensport 

9506 21 00 00 – – Segelbrädor 10 3 

9506 29 00 00 – – Andra 10 3 

– Golfklubbor och annan golfutrustning 

9506 31 00 00 – – Kompletta klubbor 5 0 

9506 32 00 00 – – Bollar 10 3 

9506 39 – – Annan golfutrustning 

9506 39 10 00 – – – Delar till golfklubbor 5 0 

9506 39 90 00 – – – Andra 5 0 

9506 40 – Bordtennisutrustning 

9506 40 10 00 – – Racketar, bollar och nät 10 3 

9506 40 90 00 – – Andra 10 3 

– Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, 
även osträngade 

9506 51 00 00 – – Tennisracketar, även osträngade 10 3 

9506 59 00 00 – – Andra 20 5
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– Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar 

9506 61 00 00 – – Tennisbollar 10 3 

9506 62 – – Uppblåsbara bollar 

9506 62 10 00 – – – Av läder 20 5 

9506 62 90 00 – – – Av annat material 20 5 

9506 69 – – Andra 

9506 69 10 00 – – – Cricket- och polobollar 10 3 

9506 69 90 00 – – – Andra 10 3 

9506 70 – Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med 
fastsatta skridskor eller rullskridskor 

9506 70 10 00 – – Skridskor 10 3 

9506 70 30 00 – – Rullskridskor 10 3 

9506 70 90 00 – – Delar och tillbehör 10 3 

– Andra slag 

9506 91 – – Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik el
ler idrott 

9506 91 10 00 – – – Träningsredskap med inställningsbara system för belast
ning 

10 3 

9506 91 90 00 – – – Andra 10 3 

9506 99 – – Andra 

9506 99 10 00 – – – Cricket- och poloutrustning, annan än bollar 10 3 

9506 99 90 00 – – – Andra 10 3 

9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; land
ningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra 
än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande 
artiklar för jakt 

9507 10 00 00 – Spön 10 3 

9507 20 – Fiskkrokar, även med tafs 

9507 20 10 00 – – Fiskkrokar utan tafs 10 3 

9507 20 90 00 – – Andra 10 3 

9507 30 00 00 – Spinn- och flugrullar 10 3 

9507 90 00 00 – Andra slag 10 3
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9508 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjes
fält e.d.; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; am
bulerande teatrar 

9508 10 00 00 – Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier 10 3 

9508 90 00 00 – Andra 10 3 

96 KAPITEL 96 – DIVERSE ARTIKLAR 

9601 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra 
animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa 
material (inbegripet varor erhållna genom gjutning) 

9601 10 00 00 – Bearbetat elfenben och varor av elfenben 10 3 

9601 90 – Andra slag 

9601 90 10 00 – – Bearbetad korall (naturlig eller agglomererad) och varor av 
korall 

10 3 

9601 90 90 00 – – Andra 10 3 

9602 00 00 00 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, 
samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snid
ning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor 
samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt 
formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin 
enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin 

10 3 

9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till 
maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska matt
sopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar 
för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; av
torkare o.d. av gummi eller annat mjukt material 

9603 10 00 00 – Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller 
annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft 

5 0 

– Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfrans
borstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegri
pet borstar som utgör delar till apparater 

9603 21 00 00 – – Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar 5 0 

9603 29 – – Andra 

9603 29 30 00 – – – Hårborstar 5 0 

9603 29 80 – – – Andra 

9603 29 80 10 – – – – Rakborstar 10 3
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9603 29 80 90 – – – – Andra 5 0 

9603 30 – Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för 
kosmetiskt ändamål 

9603 30 10 00 – – Konstnärspenslar och skrivpenslar 5 0 

9603 30 90 00 – – Penslar för kosmetiskt bruk 5 0 

9603 40 – Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt 
nr 9603 30); målningsdynor och målningsrullar 

9603 40 10 00 – – Målarborstar och målarpenslar 10 3 

9603 40 90 00 – – Målningsdynor och målningsrullar 5 0 

9603 50 00 00 – Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller 
fordon 

10 3 

9603 90 – Andra slag 

9603 90 10 00 – – Mekaniska mattsopare utan motor 5 0 

– – Andra 

9603 90 91 00 – – – Borstar för gatsopning, borstar för hushållsbruk, inbegri
pet skoborstar och klädborstar; borstar för ryktning och 
trimming av djur 

5 0 

9603 90 99 00 – – – Andra 5 0 

9604 00 00 00 Handsiktar och handsåll 10 3 

9605 00 00 00 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller 
för rengöring av skor eller kläder 

10 3 

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; 
knappämnen 

9606 10 00 00 – Tryckknappar och delar till tryckknappar 5 0 

– Andra knappar 

9606 21 00 00 – – Av plast, inte överdragna med textilmaterial 5 0 

9606 22 00 00 – – Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial 10 3 

9606 29 00 00 – – Andra 10 3 

9606 30 00 00 – Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen 10 3 

9607 Blixtlås och delar till blixtlås 

– Blixtlås
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9607 11 00 00 – – Med krampor av oädel metall 10 3 

9607 19 00 00 – – Andra 10 3 

9607 20 – Delar 

9607 20 10 00 – – Av oädel metall, inbegripet smala band med metallkrampor 10 3 

9607 20 90 00 – – Andra 10 3 

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; re
servoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; 
stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet 
hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra 
än sådana som omfattas av nr 9609 

9608 10 – Kulpennor 

9608 10 10 00 – – Med flytande bläck 10 3 

– – Andra 

9608 10 30 00 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

10 3 

– – – Andra 

9608 10 91 00 – – – – Med utbytbar patron 10 3 

9608 10 99 00 – – – – Andra 10 3 

9608 20 00 00 – Pennor med filtspets eller annan porös spets 10 3 

– Reservoarpennor och liknande pennor 

9608 31 00 00 – – Tuschpennor 10 3 

9608 39 – – Andra 

9608 39 10 00 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

10 3 

9608 39 90 00 – – – Andra 10 3 

9608 40 00 00 – Stiftpennor 10 3 

9608 50 00 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

10 3 

9608 60 – Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhål
lare 

9608 60 10 00 – – För flytande bläck (för kulspetspennor) 10 3
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9608 60 90 00 – – Andra 10 3 

– Andra slag 

9608 91 00 00 – – Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pen
nor 

10 3 

9608 99 – – Andra 

9608 99 20 00 – – – Av metall 10 3 

9608 99 80 00 – – – Andra 10 3 

9609 Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt 
nr 9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor 
och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddark
rita 

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje 

9609 10 10 00 – – Med grafitstift 10 3 

9609 10 90 00 – – Andra 10 3 

9609 20 00 00 – Blyerts-, anilin- och färgstift 10 3 

9609 90 – Andra slag 

9609 90 10 00 – – Pastellkritor och ritkol 10 3 

9609 90 90 00 – – Andra 10 3 

9610 00 00 00 Skrivtavlor, även försedda med ram 10 3 

9611 00 00 00 Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och lik
nande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning el
ler prägling av etiketter); s.k. typtryckerier 

10 3 

9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta 
med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett 
avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även så
dana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask 

9612 10 – Färgband 

9612 10 10 00 – – Av plast 10 3 

9612 10 20 00 – – Av konstfibrer, mindre än 30 mm breda, permanent in
lagda i plast- eller metallkassetter av en sort som används 
i automatiska skrivmaskiner, datorutrustning och andra 
maskiner 

10 3 

9612 10 80 00 – – Andra 10 3 

9612 20 00 00 – Färgdynor 10 3
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9613 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elekt
riska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och 
vekar 

9613 10 00 00 – Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 5 0 

9613 20 – Ficktändare för gas, påfyllningsbara 

9613 20 10 00 – – Med elektriskt tändsystem 10 3 

9613 20 90 00 – – Med tändsystem av annat slag 10 3 

9613 80 00 – Andra tändare 

9613 80 00 10 – – Bordständare 10 3 

– – Andra: 

9613 80 00 91 – – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9613 80 00 99 – – – Andra 10 3 

9613 90 00 – Delar 

9613 90 00 10 – – För industriell sammansättning av motorfordon 0 0 

9613 90 00 90 – – Andra 10 3 

9614 00 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmuns
tycken samt delar till sådana artiklar 

9614 00 10 00 – Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av 
pipor 

10 3 

9614 00 90 00 – Andra slag 10 3 

9615 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter 
o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar 
till sådana artiklar 

– Kammar, hårspännen o.d. 

9615 11 00 00 – – Av hårdgummi eller plast 10 3 

9615 19 00 00 – – Av annat material 10 3 

9615 90 00 00 – Andra slag 10 3 

9616 Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och lik
nande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller 
toalettmedel 

9616 10 – Raffräschissörer och beslag till sådana
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9616 10 10 00 – – Raffräschissörer 10 3 

9616 10 90 00 – – Beslag 10 3 

9616 20 00 00 – Pudervippor och liknande varor för anbringande av kos
metiska preparat eller toalettmedel 

10 3 

9617 00 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhöl
je; delar till sådana kärl, andra än lösa glas 

– Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytter
kärl 

9617 00 11 00 – – Med en rymd av högst 0,75 l 10 3 

9617 00 19 00 – – Med en rymd av mer än 0,75 l 10 3 

9617 00 90 00 – Delar, andra än lösa glas 10 3 

9618 00 00 00 Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av så
dana slag som används i skyltfönster 

10 3 

XXI AVDELNING XXI – KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAM
LINGAR SAMT ANTIKVITETER 

97 KAPITEL 97 – KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR 
SAMT ANTIKVITETER 

9701 Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än 
teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade fö
remål; collage och liknande prydnadstavlor 

9701 10 00 00 – Målningar och teckningar 0 0 

9701 90 00 00 – Andra slag 0 0 

9702 00 00 00 Konstgrafiska originalblad 0 0 

9703 00 00 00 Originalskulpturer, oavsett materialet 0 0 

9704 00 00 00 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förs
tadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, ma
kulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av 
nr 4907 

0 0 

9705 00 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, minera
logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, 
etnografiskt eller numismatiskt intresse 

0 0 

9706 00 00 00 Antikviteter med en ålder av över 100 år 0 0
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I AVDELNING I – LEVANDE DJUR; ANIMALISKA 
PRODUKTER 

01 KAPITEL 1 – LEVANDE DJUR 

0101 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 

0101 10 – Renrasiga avelsdjur 

0101 10 10 – – Hästar Fri 0 

0101 10 90 – – Andra 7,7 0 

0101 90 – Andra 

– – Hästar 

0101 90 11 – – – För slakt Fri 0 

0101 90 19 – – – Andra 11,5 0 

0101 90 30 – – Åsnor 7,7 0 

0101 90 90 – – Mulor och mulåsnor 10,9 0 

0102 Levande nötkreatur och andra oxdjur 

0102 10 – Renrasiga avelsdjur 

0102 10 10 – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) Fri 0 

0102 10 30 – – Kor Fri 0 

0102 10 90 – – Andra Fri 0 

0102 90 – Andra 

– – Tamboskap 

0102 90 05 – – – Med en vikt av högst 80 kg 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg 

0102 90 21 – – – – För slakt 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0102 90 29 – – – – Andra 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg 

0102 90 41 – – – – För slakt 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 49 – – – – Andra 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 300 kg 

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) 

0102 90 51 – – – – – För slakt 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 59 – – – – – Andra 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Kor 

0102 90 61 – – – – – För slakt 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 69 – – – – – Andra 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

0102 90 71 – – – – – För slakt 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 79 – – – – – Andra 10,2 + 
93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 90 – – Andra Fri 0 

0103 Levande svin 

0103 10 00 – Renrasiga avelsdjur Fri 0 

– Andra
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0103 91 – – Vägande mindre än 50 kg 

0103 91 10 – – – Tamsvin 41,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0103 91 90 – – – Andra Fri 0 

0103 92 – – Vägande 50 kg eller mer 

– – – Tamsvin 

0103 92 11 – – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger 
minst 160 kg 

35,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0103 92 19 – – – – Andra 41,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0103 92 90 – – – Andra slag Fri 0 

0104 Levande får och getter 

0104 10 – Får 

0104 10 10 – – Renrasiga avelsdjur Fri 0 

– – Andra 

0104 10 30 – – – Lamm (upp till ett år gamla) 80,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0104 10 80 – – – Andra 80,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0104 20 – Getter 

0104 20 10 – – Renrasiga avelsdjur 3,2 0 

0104 20 90 – – Andra 80,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0105 Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns 

– Vägande högst 185 g 

0105 11 – – Höns av arten Gallus domesticus 

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning 

0105 11 11 – – – – Värphöns 52 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 11 19 – – – – Andra 52 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

– – – Andra
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0105 11 91 – – – – Värphöns 52 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 11 99 – – – – Andra 52 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 12 00 – – Kalkoner 152 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 19 – – Andra 

0105 19 20 – – – Gäss 152 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 19 90 – – – Ankor och pärlhöns 52 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

– Andra slag 

0105 94 00 – – Höns av arten Gallus domesticus 20,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0105 99 – – Andra 

0105 99 10 – – – Ankor 32,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0105 99 20 – – – Gäss 31,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0105 99 30 – – – Kalkoner 23,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0105 99 50 – – – Pärlhöns 34,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0106 Andra levande djur 

– Däggdjur 

0106 11 00 – – Primater Fri 0 

0106 12 00 – – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); 
manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia) 

Fri 0 

0106 19 – – Andra 

0106 19 10 – – – Tamkaniner 3,8 0 

0106 19 90 – – – Andra Fri 0 

0106 20 00 – Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) Fri 0 

– Fåglar
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0106 31 00 – – Rovfåglar Fri 0 

0106 32 00 – – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor 
och kakaduor) 

Fri 0 

0106 39 – – Andra 

0106 39 10 – – – Duvor 6,4 0 

0106 39 90 – – – Andra Fri 0 

0106 90 00 – Andra Fri 0 

02 KAPITEL 2 – KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt 

0201 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
176,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0201 20 – Andra styckningsdelar med ben 

0201 20 20 – – Kompenserade kvartsparter 12,8 + 
176,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0201 20 30 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 
141,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0201 20 50 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 
212,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0201 20 90 – – Andra slag 12,8 + 
265,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0201 30 00 – Benfritt kött 12,8 + 
303,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 

0202 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
176,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 20 – Andra styckningsdelar, med ben
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0202 20 10 – – Kompenserade kvartsparter 12,8 + 
176,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 20 30 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 
141,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 20 50 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 
221,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 20 90 – – Andra slag 12,8 + 
265,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 30 – Benfritt kött 

0202 30 10 – – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje 
kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två 
stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel 
eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvarts
parten, utan filén, i en bit 

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

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 30 50 – – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda 
”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” 

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

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0202 30 90 – – Andra slag 12,8 + 
304,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Nötkött 
(12 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 

– Färskt eller kylt 

0203 11 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 11 10 – – – Av tamsvin 53,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 11 90 – – – Annat Fri 0 

0203 12 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

0203 12 11 – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt)
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0203 12 19 – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 12 90 – – – Annat Fri 0 

0203 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 19 11 – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 19 13 – – – – Rygg och delar därav, med ben 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 19 15 – – – – Sida (randig) och delar därav 46,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – – – Annat 

0203 19 55 – – – – – Benfritt 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 19 59 – – – – – Annat 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött(20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 19 90 – – – Annat Fri 0 

– Fryst 

0203 21 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 21 10 – – – Av tamsvin 53,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt)
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0203 21 90 – – – Annat Fri 0 

0203 22 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

0203 22 11 – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 22 19 – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 22 90 – – – Annat Fri 0 

0203 29 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 29 11 – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 29 13 – – – – Rygg och delar därav, med ben 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 29 15 – – – – Sida (randig) och delar därav 46,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – – – Annat 

0203 29 55 – – – – – Benfritt 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0203 29 59 – – – – – Annat 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Svinkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) + till
läggskvot för svin
kött (20 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

0203 29 90 – – – Annat Fri 0
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0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst 

0204 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda 12,8 + 
171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Annat kött av får, färskt eller kylt 

0204 21 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 22 10 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 
119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 30 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 
188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 50 – – – ”Culotte” 12,8 + 
222,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 22 90 – – – Annat 12,8 + 
222,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 23 00 – – Benfritt kött 12,8 + 
311,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 30 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta 12,8 + 
128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Annat kött av får, fryst 

0204 41 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 42 10 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 
90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 30 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 
141,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 )

SV L 161/908 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0204 42 50 – – – ”Culotte” 12,8 + 
167,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 42 90 – – – Annat 12,8 + 
167,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 43 – – Benfritt kött 

0204 43 10 – – – Av lamm 12,8 + 
234,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 43 90 – – – Annat 12,8 + 
234,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fårkött 
(1 500–2 250 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0204 50 – Kött av get 

– – Färskt eller kylt 

0204 50 11 – – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 13 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 
119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 15 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 
188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 19 – – – ”Culotte” 12,8 + 
222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annat 

0204 50 31 – – – – Styckningsdelar med ben 12,8 + 
222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 39 – – – – Benfria styckningsdelar 12,8 + 
311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Fryst 

0204 50 51 – – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 
128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0204 50 53 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 
90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 55 – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 
141,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 59 – – – ”Culotte” 12,8 + 
167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annat 

0204 50 71 – – – – Styckningsdelar med ben 12,8 + 
167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 79 – – – – Benfria styckningsdelar 12,8 + 
234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0205 00 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst 

0205 00 20 – Färskt eller kylt 5,1 0 

0205 00 80 – Fryst 5,1 0 

0206 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, 
get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta 

0206 10 – Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda 

0206 10 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra 

0206 10 95 – – – Njurtapp och mellangärde 12,8 + 
303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 10 98 – – – Andra Fri 0 

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta 

0206 21 00 – – Tunga Fri 0 

0206 22 00 – – Lever Fri 0 

0206 29 – – Andra 

0206 29 10 – – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – – Andra
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0206 29 91 – – – – Njurtapp och mellangärde 12,8 + 
304,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 29 99 – – – – Andra Fri 0 

0206 30 00 – Av svin, färska eller kylda Fri 0 

– Av svin, frysta 

0206 41 00 – – Lever Fri 0 

0206 49 00 – – Andra Fri 0 

0206 80 – Andra slag, färska eller kylda 

0206 80 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra 

0206 80 91 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 6,4 0 

0206 80 99 – – – Av får och get Fri 0 

0206 90 – Andra slag, frysta 

0206 90 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra 

0206 90 91 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 6,4 0 

0206 90 99 – – – Av får och get Fri 0 

0207 Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, 
färska, kylda eller frysta 

– Av höns av arten Gallus domesticus 

0207 11 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

0207 11 10 – – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kal
lade 83 %-kycklingar) 

26,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 11 30 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar) 

29,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 11 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), 
eller i annan form 

32,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 12 – – Ostyckat, fryst
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0207 12 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar) 

29,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) + tilläggskvot 

för fjäderfäkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0207 12 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), 
eller i annan form 

32,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) + tilläggskvot 

för fjäderfäkött 
(20 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

0207 13 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

0207 13 10 – – – – Benfria 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 13 20 – – – – – Halvor och kvarter 35,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 13 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 13 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 13 50 – – – – – Bröst och delar därav 60,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 13 60 – – – – – Klubbor och delar därav 46,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 13 70 – – – – – Andra slag 100,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 13 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 13 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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0207 14 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar 

0207 14 10 – – – – Benfria 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 14 20 – – – – – Halvor och kvarter 35,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 14 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 14 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 14 50 – – – – – Bröst och delar därav 60,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 14 60 – – – – – Klubbor och delar därav 46,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 14 70 – – – – – Andra slag 100,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 14 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 14 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– Av kalkon 

0207 24 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

0207 24 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner) 

34 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 24 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller 
i annan form 

37,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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0207 25 – – Ostyckat, fryst 

0207 25 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner) 

34 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 25 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller 
i annan form 

37,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 26 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

0207 26 10 – – – – Benfria 85,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 26 20 – – – – – Halvor och kvarter 41 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 26 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 26 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 26 50 – – – – – Bröst och delar därav 67,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 26 60 – – – – – – Underlår och delar därav 25,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 26 70 – – – – – – Andra slag 46 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 26 80 – – – – – Andra slag 83 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 26 91 – – – – Lever 6,4 0
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0207 26 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 27 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar 

0207 27 10 – – – – Benfria 85,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

0207 27 20 – – – – – Halvor och kvarter 41 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 27 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 27 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 27 50 – – – – – Bröst och delar därav 67,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 27 60 – – – – – – Underlår och delar därav 25,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000 - 20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 27 70 – – – – – – Andra slag 46 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfä 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 27 80 – – – – – Andra slag 83 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 27 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 27 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– Av ankor, gäss och pärlhöns
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0207 32 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

– – – Av ankor 

0207 32 11 – – – – Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, 
med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor) 

38 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 32 15 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor) 

46,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 32 19 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i 
annan form 

51,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Av gäss 

0207 32 51 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 %-gäss) 

45,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 32 59 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan 
form 

48,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 32 90 – – – Av pärlhöns 49,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 33 – – Ostyckat, fryst 

– – – Av ankor 

0207 33 11 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor) 

46,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 33 19 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i 
annan form 

51,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Av gäss 

0207 33 51 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 %-gäss) 

45,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 33 59 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan 
form 

48,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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0207 33 90 – – – Av pärlhöns 49,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 34 – – Fet gås- eller anklever, färska eller kylda 

0207 34 10 – – – Av gäss Fri 0 

0207 34 90 – – – Av ankor Fri 0 

0207 35 – – Andra slag, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 35 11 – – – – – Av gäss 110,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 15 – – – – – Av ankor och pärlhöns 128,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 35 21 – – – – – – Av ankor 56,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 23 – – – – – – Av gäss 52,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 25 – – – – – – Av pärlhöns 54,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 31 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 41 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 35 51 – – – – – – Av gäss 86,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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0207 35 53 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 115,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 35 61 – – – – – – Av gäss 69,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 63 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 46,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 71 – – – – – Gås- och ankpaletat 66 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 35 79 – – – – – Andra slag 123,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 35 91 – – – – Lever, med undantag av fet gås- eller anklever 6,4 0 

0207 35 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 – – Andra slag, frysta 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 36 11 – – – – – Av gäss 110,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 15 – – – – – Av ankor och pärlhöns 128,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 36 21 – – – – – – Av ankor 56,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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0207 36 23 – – – – – – Av gäss 52,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 25 – – – – – – Av pärlhöns 54,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 36 31 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 41 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 36 51 – – – – – – Av gäss 86,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 53 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 115,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 36 61 – – – – – – Av gäss 69,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 63 – – – – – – Av ankor och pärlhöns 46,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0207 36 71 – – – – – Gås- och ankpaletat 66 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 36 79 – – – – – Andra slag 123,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Lever 

0207 36 81 – – – – – Fet gåslever Fri 0 

0207 36 85 – – – – – Fet anklever Fri 0 

0207 36 89 – – – – – Andra slag 6,4 0
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0207 36 90 – – – – Andra slag 18,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

0208 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller 
frysta 

0208 10 – Av kanin eller hare 

0208 10 10 – – Av tamkanin 6,4 0 

0208 10 90 – – Annat Fri 0 

0208 30 00 – Av primater 9 0 

0208 40 – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirei
nia) 

0208 40 10 – – Valkött 6,4 0 

0208 40 90 – – Annat 9 0 

0208 50 00 – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 9 0 

0208 90 – Andra slag 

0208 90 10 – – Av tama duvor 6,4 0 

0208 90 30 – – Av vilt, med undantag av kanin eller hare Fri 0 

0208 90 55 – – Sälkött 6,4 0 

0208 90 60 – – Av ren 9 0 

0208 90 70 – – Grodlår 6,4 0 

0208 90 95 – – Annat 9 0 

0209 00 Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte 
utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, 
saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

– Underhudsfett av svin 

0209 00 11 – – Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake 21,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0209 00 19 – – Torkat eller rökt 23,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0209 00 30 – Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och 
nr 0209 00 19 

12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0209 00 90 – Fjäderfäfett 41,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade 
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter 

– Kött av svin 

0210 11 – – Skinka och bog, samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 11 11 – – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 11 19 – – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 11 31 – – – – – Skinka och delar därav 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 11 39 – – – – – Bog och delar därav 119 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 11 90 – – – Annat 15,4 0 

0210 12 – – Sida (randig) och delar därav 

– – – Av tamsvin 

0210 12 11 – – – – Saltat eller i saltlake 46,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 12 19 – – – – Torkat eller rökt 77,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 12 90 – – – Annan 15,4 0 

0210 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 19 10 – – – – – Baconsidor och ”spencers” 68,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 20 – – – – – Trekvartssida och mittbit 75,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0210 19 30 – – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 40 – – – – – Rygg och delar därav 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 50 – – – – – Annat 86,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 19 60 – – – – – Framändar och delar därav 119 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 70 – – – – – Rygg och delar därav 149,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Annat 

0210 19 81 – – – – – – Benfritt 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 89 – – – – – – Annat 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 90 – – – Annat 15,4 0 

0210 20 – Kött av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 20 10 – – Med ben 15,4 + 
265,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 20 90 – – Benfritt 15,4 + 
303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbipro
dukter av kött 

0210 91 00 – – Av primater 15,4 0 

0210 92 00 – – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ce
tacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen 
Sirenia) 

15,4 0 

0210 93 00 – – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 15,4 0 

0210 99 – – Annat 

– – – Kött 

0210 99 10 – – – – Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat 6,4 0
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– – – – Kött av får eller get 

0210 99 21 – – – – – Med ben 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 29 – – – – – Benfritt 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 31 – – – – Av ren 15,4 0 

0210 99 39 – – – – Annat 130 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Av tamsvin 

0210 99 41 – – – – – Lever 64,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 49 – – – – – Andra 47,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 99 51 – – – – – Njurtapp och mellangärde 15,4 + 
303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 59 – – – – – Andra 12,8 0 

0210 99 60 – – – – Av får och get 15,4 0 

– – – – Andra 

– – – – – Fjäderfälever 

0210 99 71 – – – – – – Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake Fri 0 

0210 99 79 – – – – – – Annan 6,4 0 

0210 99 80 – – – – – Andra 15,4 0 

0210 99 90 – – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött 15,4 + 
303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

03 KAPITEL 3 – FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH AN
DRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

0301 Levande fisk
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0301 10 – Akvariefisk 

0301 10 10 – – Sötvattenfisk Fri 0 

0301 10 90 – – Saltvattenfisk 7,5 0 

– Annan levande fisk 

0301 91 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0301 91 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

8 0 

0301 91 90 – – – Annan 12 0 

0301 92 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0301 93 00 – – Karp 8 0 

0301 94 00 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 16 0 

0301 95 00 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 16 0 

0301 99 – – Annan 

– – – Sötvattenfisk 

0301 99 11 – – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodu
rus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19 – – – – Annan 8 0 

0301 99 80 – – – Saltvattenfisk 16 0 

0302 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat 
fiskkött enligt nr 0304 

– Laxfisk (Salmo nidae), med undantag av lever, rom och mjöl
ke 

0302 11 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0302 11 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

8 0
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0302 11 20 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, ren
sad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, 
utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

12 0 

0302 11 80 – – – Annan 12 0 

0302 12 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

2 0 

0302 19 00 – – Annan 8 0 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom 
och mjölke 

0302 21 – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 
och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus ste
nolepis) 

0302 21 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 8 0 

0302 21 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 8 0 

0302 21 90 – – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 15 0 

0302 22 00 – – Rödspätta (Pleuronectes platessa) 7,5 0 

0302 23 00 – – Tunga (Solea spp.) 15 0 

0302 29 – – Annan 

0302 29 10 – – – Glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0302 29 90 – – – Annan 15 0 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0302 31 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

0302 31 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 31 90 – – – Annan 22 0 

0302 32 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)
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0302 32 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 32 90 – – – Annan 22 0 

0302 33 – – Bonit 

0302 33 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 33 90 – – – Annan 22 0 

0302 34 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

0302 34 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 34 90 – – – Annan 22 0 

0302 35 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

0302 35 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 35 90 – – – Annan 22 0 

0302 36 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0302 36 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 36 90 – – – Annan 22 0 

0302 39 – – Annan 

0302 39 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 Fri 0 

0302 39 90 – – – Annan 22 0 

0302 40 00 – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

15 0 

0302 50 – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0302 50 10 – – Av arten Gadus morhua 12 0 

0302 50 90 – – Annan 12 0 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke
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0302 61 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller 
(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0302 61 10 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 23 0 

0302 61 30 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 15 0 

0302 61 80 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 13 0 

0302 62 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber ja
ponicus) 

20 0 

0302 65 – – Haj 

0302 65 20 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 6 0 

0302 65 50 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0302 65 90 – – – Annan 8 0 

0302 66 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0302 67 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 15 0 

0302 68 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 0 

0302 69 – – Andra slag 

– – – Sötvattenfisk 

0302 69 11 – – – – Karp 8 0 

0302 69 19 – – – – Annan 8 0 

– – – Saltvattenfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i 
nr 0302 33 

0302 69 21 – – – – – För industriell framställning av produkter enligt 
nr 1604 

Fri 0 

0302 69 25 – – – – – Annan 22 0 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.)
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0302 69 31 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0302 69 33 – – – – – Annan 7,5 0 

0302 69 35 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 12 0 

0302 69 41 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0302 69 45 – – – – Långa (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pol
lachius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 15 0 

0302 69 61 – – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.) 15 0 

– – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Kummel av släktet Merluccius 

0302 69 66 – – – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel 
(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

15 0 

0302 69 67 – – – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 15 0 

0302 69 68 – – – – – – Annan 15 0 

0302 69 69 – – – – – Kummel av släktet Urophycis 15 0 

0302 69 75 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 15 0 

0302 69 81 – – – – Marulk (Lophius spp.) 15 0 

0302 69 85 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou) 7,5 0 

0302 69 86 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0 

0302 69 92 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94 – – – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax) 15 0 

0302 69 95 – – – – Guldbraxen (Sparus aurata) 15 0 

0302 69 99 – – – – Annan fisk 15 0 

0302 70 00 – Lever, rom och mjölke 10 0

SV L 161/928 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt 
nr 0304 

– Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0303 11 00 – – Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00 – – Annan 2 0 

– Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 21 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 21 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso
gaster 

9 0 

0303 21 20 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, ren
sad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, 
utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

12 0 

0303 21 80 – – – Annan 12 0 

0303 22 00 – – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 2 0 

0303 29 00 – – Annan 9 0 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom 
och mjölke 

0303 31 – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 
och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus ste
nolepis) 

0303 31 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 

0303 31 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90 – – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 15 0 

0303 32 00 – – Rödspätta (Pleuronectus platessa) 15 0 

0303 33 00 – – Tunga (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 – – Annan
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0303 39 10 – – – Skrubba (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30 – – – Fisk av släktet Rhombosolea 7,5 0 

0303 39 70 – – – Annan 15 0 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0303 41 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 41 11 – – – – Hel Fri 0 

0303 41 13 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 41 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 41 90 – – – Annan 22 0 

0303 42 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

– – – – Hel 

0303 42 12 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck Fri 0 

0303 42 18 – – – – – Annan Fri 0 

– – – – Rensad, utan gälar 

0303 42 32 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck Fri 0 

0303 42 38 – – – – – Annan Fri 0 

– – – – Annan (t.ex. utan huvud) 

0303 42 52 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck Fri 0 

0303 42 58 – – – – – Annan Fri 0 

0303 42 90 – – – Annan 22 0 

0303 43 – – Bonit 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604
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0303 43 11 – – – – Hel Fri 0 

0303 43 13 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 43 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 43 90 – – – Annan 22 0 

0303 44 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 44 11 – – – – Hel Fri 0 

0303 44 13 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 44 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 44 90 – – – Annan 22 0 

0303 45 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 45 11 – – – – Hel Fri 0 

0303 45 13 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 45 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 45 90 – – – Annan 22 0 

0303 46 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 46 11 – – – – Hel Fri 0 

0303 46 13 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 46 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 46 90 – – – Annan 22 0 

0303 49 – – Annan 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604
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0303 49 31 – – – – Hel Fri 0 

0303 49 33 – – – – Rensad, utan gälar Fri 0 

0303 49 39 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 49 80 – – – Annan 22 0 

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) samt 
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

0303 51 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0303 52 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0303 52 10 – – – Av arten Gadus morhua 12 0 

0303 52 30 – – – Av arten Gadus ogac 12 0 

0303 52 90 – – – Av arten Gadus macrocephalus 12 0 

– Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus 
spp.), med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 61 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 0 

0303 62 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 0 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 71 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller 
(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0303 71 10 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 23 0 

0303 71 30 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 15 0 

0303 71 80 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 13 0 

0303 72 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber ja
ponicus) 

0303 74 30 – – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 20 0
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0303 74 90 – – – Av arten Scomber australasicus 15 0 

0303 75 – – Haj 

0303 75 20 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 6 0 

0303 75 50 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0303 75 90 – – – Annan 8 0 

0303 76 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0303 77 00 – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0 

0303 78 – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – Kummel av släktet Merluccius 

0303 78 11 – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel 
(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

15 0 

0303 78 12 – – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 15 0 

0303 78 13 – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 15 0 

0303 78 19 – – – – Annan 15 0 

0303 78 90 – – – Kummel av släktet Urophycis 15 0 

0303 79 – – Andra slag 

– – – Sötvattenfisk 

0303 79 11 – – – – Karp 8 0 

0303 79 19 – – – – Annan 8 0 

– – – Saltvattenfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i 
nr 0303 43 

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt 
nr 1604 

0303 79 21 – – – – – – Hel Fri 0 

0303 79 23 – – – – – – Rensad, utan gälar Fri 0
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0303 79 29 – – – – – – Annan (t.ex. utan huvud) Fri 0 

0303 79 31 – – – – – Annan 22 0 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.) 

0303 79 35 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0303 79 37 – – – – – Annan 7,5 0 

0303 79 41 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 12 0 

0303 79 45 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0303 79 51 – – – – Långa (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pol
lachius pollachius) 

15 0 

0303 79 58 – – – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor 10 0 

0303 79 65 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 15 0 

0303 79 71 – – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.) 15 0 

0303 79 75 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 15 0 

0303 79 81 – – – – Marulk (Lophius spp.) 15 0 

0303 79 83 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou) 7,5 0 

0303 79 85 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0 

0303 79 92 – – – – Hoki (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0303 79 93 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0303 79 94 – – – – Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus no
vaezelandiae 

7,5 0 

0303 79 98 – – – – Annan 15 0 

0303 80 – Lever, rom och mjölke 

0303 80 10 – – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonuklein
syra eller protaminsulfat 

Fri 0 

0303 80 90 – – Annan 10 0
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0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, 
kylda eller frysta 

– Färska eller kylda 

0304 11 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 

0304 11 10 – – – Filéer 18 0 

0304 11 90 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 15 0 

0304 12 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 

0304 12 10 – – – Filéer 18 0 

0304 12 90 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 15 0 

0304 19 – – Andra 

– – – Filéer 

– – – – Av sötvattenfisk 

0304 19 13 – – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho) 

2 0 

– – – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus 
gilae) 

0304 19 15 – – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g 
per styck 

12 0 

0304 19 17 – – – – – – Annan 12 0 

0304 19 19 – – – – – Av annan sötvattenfisk 9 3 

– – – – Annan 

0304 19 31 – – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) och fisk av arten Boreogadus saida 

18 0 

0304 19 33 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 18 0 

0304 19 35 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 18 0 

0304 19 39 – – – – – Annan 18 3
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– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 

0304 19 91 – – – – Av sötvattenfisk 8 0 

– – – – Annat 

0304 19 97 – – – – – Lappar av sill och strömming 15 0 

0304 19 99 – – – – – Annat 15 0 

– Frysta filéer 

0304 21 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 22 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 0 

0304 29 – – Andra 

– – – Av sötvattenfisk 

0304 29 13 – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus 
rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho 
hucho) 

2 0 

– – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae) 

0304 29 15 – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g 
per styck 

12 0 

0304 29 17 – – – – – Annan 12 0 

0304 29 19 – – – – Av annan sötvattenfisk 9 3 

– – – Andra 

– – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) 
och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 29 21 – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 7,5 0 

0304 29 29 – – – – – Annan 7,5 0 

0304 29 31 – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33 – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

– – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.)
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0304 29 35 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0304 29 39 – – – – – Annan 7,5 0 

0304 29 41 – – – – Av vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0304 29 43 – – – – Av långa (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45 – – – – Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Eut
hynnus 

18 0 

– – – – Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor 

0304 29 51 – – – – – Av makrill av arten Scomber australasicus 15 0 

0304 29 53 – – – – – Annan 15 0 

– – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Av kummel av släktet Merluccius 

0304 29 55 – – – – – – Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavs
kummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

7,5 0 

0304 29 56 – – – – – – Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 7,5 0 

0304 29 58 – – – – – – Annan 6,1 0 

0304 29 59 – – – – – Av kummel av släktet Urophycis 7,5 0 

– – – – Av haj 

0304 29 61 – – – – – Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhi
nus spp.) 

7,5 0 

0304 29 69 – – – – – Av annan haj 7,5 0 

0304 29 71 – – – – Av rödspätta (Pleuronectus platessa) 7,5 0 

0304 29 73 – – – – Av skrubbskädda (Platichthys flesus) 7,5 0 

0304 29 75 – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0304 29 79 – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0304 29 83 – – – – Av marulk (Lophius spp.) 15 0 

0304 29 85 – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 13,7 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/937



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

0304 29 91 – – – – Av hoki (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0304 29 99 – – – – Annan 15 3 

– Andra slag 

0304 91 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 92 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 7,5 0 

0304 99 – – Andra 

0304 99 10 – – – Surimi 14,2 0 

– – – Annan 

0304 99 21 – – – – Av sötvattenfisk 8 0 

– – – – Annan 

0304 99 23 – – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0304 99 29 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 8 0 

– – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 99 31 – – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 7,5 0 

0304 99 33 – – – – – – Av torsk av arten Gadus morhua 7,5 0 

0304 99 39 – – – – – – Annan 7,5 0 

0304 99 41 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 99 45 – – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 99 51 – – – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 7,5 0 

0304 99 55 – – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0304 99 61 – – – – – Av havsbraxen (Brama spp.) 15 0 

0304 99 65 – – – – – Av marulk (Lophius spp.) 7,5 0 

0304 99 71 – – – – – Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus pou
tassou) 

7,5 0 

0304 99 75 – – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 7,5 0 

0304 99 99 – – – – – Annan 7,5 0
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0305 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; 
mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 

0305 10 00 – Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 13 0 

0305 20 00 – Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i 
saltlake 

11 0 

0305 30 – Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta 

– – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
och av fisk av arten Boreogadus saida 

0305 30 11 – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 16 0 

0305 30 19 – – – Annan 20 0 

0305 30 30 – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade 
eller i saltlake 

15 0 

0305 30 50 – – Av liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des), saltade eller i saltlake 

15 0 

0305 30 90 – – Annan 16 0 

– Rökt fisk, inbegripet filéer 

0305 41 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), at
lantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

13 0 

0305 42 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0 

0305 49 – – Annan 

0305 49 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 15 0 

0305 49 20 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 16 0 

0305 49 30 – – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

14 0
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0305 49 45 – – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

14 0 

0305 49 50 – – – Ål (Anguilla spp.) 14 0 

0305 49 80 – – – Annan 14 0 

– Torkad fisk, även saltad, med inte rökt 

0305 51 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0305 51 10 – – – Torkad, inte saltad 13 0 

0305 51 90 – – – Torkad och saltad 13 0 

0305 59 – – Annan 

– – – Fisk av arten Boreogadus saida 

0305 59 11 – – – – Torkad, inte saltad 13 0 

0305 59 19 – – – – Torkad och saltad 13 0 

0305 59 30 – – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0 

0305 59 50 – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 0 

0305 59 70 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 15 0 

0305 59 80 – – – Annan 12 0 

– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake 

0305 61 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0 

0305 62 00 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 0 

0305 63 00 – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 0 

0305 69 – – Annan 

0305 69 10 – – – Fisk av arten Boreogadus saida 13 0 

0305 69 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 15 0
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0305 69 50 – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), 
atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 

11 0 

0305 69 80 – – – Annan 12 0 

0306 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torka
de, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller 
kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i salt
lake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

– Frysta 

0306 11 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 

0306 11 10 – – – Kräftstjärtar 12,5 0 

0306 11 90 – – – Annan 12,5 0 

0306 12 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 12 10 – – – Hel 6 0 

0306 12 90 – – – Annan 16 0 

0306 13 – – Räkor 

0306 13 10 – – – Av familjen Pandalidae 12 0 

0306 13 30 – – – Räkor av släktet Crangon 18 0 

0306 13 40 – – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris 12 0 

0306 13 50 – – – Räkor av släktet Penaeus 12 0 

0306 13 80 – – – Andra 12 0 

0306 14 – – Krabbor 

0306 14 10 – – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus 
och Chionoecetes spp. 

7,5 0 

0306 14 30 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 7,5 0 

0306 14 90 – – – Andra 7,5 0 

0306 19 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel
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0306 19 10 – – – Sötvattenkräftor 7,5 0 

0306 19 30 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 12 0 

0306 19 90 – – – Andra 12 0 

– Inte frysta 

0306 21 00 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 12,5 0 

0306 22 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 22 10 – – – Levande 8 0 

– – – Annan 

0306 22 91 – – – – Hel 8 0 

0306 22 99 – – – – Annan 10 0 

0306 23 – – Räkor 

0306 23 10 – – – Av familjen Pandalidae 12 0 

– – – Räkor av släktet Crangon 

0306 23 31 – – – – Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten 18 0 

0306 23 39 – – – – Andra 18 0 

0306 23 90 – – – Andra 12 0 

0306 24 – – Krabbor 

0306 24 30 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 7,5 0 

0306 24 80 – – – Andra 7,5 0 

0306 29 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel 

0306 29 10 – – – Sötvattenkräftor 7,5 0 

0306 29 30 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 12 0 

0306 29 90 – – – Andra 12 0
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0307 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 
saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräft
djur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, sal
tade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa 
vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0307 10 – Ostron 

0307 10 10 – – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer 
än 40 g styck, skalet inräknat 

Fri 0 

0307 10 90 – – Andra 9 0 

– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten 

0307 21 00 – – Levande, färska eller kylda 8 0 

0307 29 – – Andra 

0307 29 10 – – – Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta 8 0 

0307 29 90 – – – Andra 8 0 

– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.) 

0307 31 – – Levande, färska eller kylda 

0307 31 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 31 90 – – – Perna spp. 8 0 

0307 39 – – Andra 

0307 39 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 39 90 – – – Perna spp. 8 0 

– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt 
Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 – – Levande, färsk eller kyld 

0307 41 10 – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

8 0 

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Noto
todarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 91 – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp. 6 0
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0307 41 99 – – – – Annan 8 0 

0307 49 – – Annan 

– – – Fryst 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

– – – – – Av släktet Sepiola 

0307 49 01 – – – – – – Dvärgsepia (Sepiola rondeleti) 6 0 

0307 49 11 – – – – – – Annan 8 0 

0307 49 18 – – – – – Annan 8 0 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp. och Sepioteuthis spp,) 

– – – – – Loligo spp. 

0307 49 31 – – – – – – Loligo vulgaris 6 0 

0307 49 33 – – – – – – Loligo pealei 6 0 

0307 49 35 – – – – – – Loligo patagonica 6 0 

0307 49 38 – – – – – – Annan 6 0 

0307 49 51 – – – – – Ommastrephes sagittatus 6 0 

0307 49 59 – – – – – Annan 8 0 

– – – Annan 

0307 49 71 – – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och 
Sepiola spp.) 

8 0 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 49 91 – – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp. 6 0 

0307 49 99 – – – – – Annan 8 0 

– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.) 

0307 51 00 – – Levande, färsk eller kyld 8 0 

0307 59 – – Annan
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0307 59 10 – – – Fryst 8 0 

0307 59 90 – – – Annan 8 0 

0307 60 00 – Sniglar, andra än havssniglar Fri 0 

– Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggrads
lösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0307 91 00 – – Levande, färska eller kylda 11 0 

0307 99 – – Andra 

– – – Frysta 

0307 99 11 – – – – Illex spp. 8 0 

0307 99 13 – – – – Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae 8 0 

0307 99 15 – – – – Manet (Rhopilema spp.) Fri 0 

0307 99 18 – – – – Andra 11 0 

0307 99 90 – – – Andra 11 0 

04 KAPITEL 4 – MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG 
HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR
SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON AN
NANSTANS 

0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 

0401 10 – Med en fetthalt av högst 1 viktprocent 

0401 10 10 – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 13,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 10 90 – – Andra slag 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 20 – Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 vikt
procent 

– – Högst 3 viktprocent
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0401 20 11 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 18,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 20 19 – – – Andra slag 17,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Mer än 3 viktprocent 

0401 20 91 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 22,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 20 99 – – – Andra slag 21,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 30 – Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent 

– – Högst 21 viktprocent 

0401 30 11 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 57,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 30 19 – – – Andra slag 56,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent 

0401 30 31 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 110 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0401 30 39 – – – Andra slag 109,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Mer än 45 viktprocent 

0401 30 91 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 183,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0401 30 99 – – – Andra slag 182,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel 

0402 10 – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402 10 11 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 125,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 10 19 – – – Andra slag 118,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Andra 

0402 10 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,19 EUR/kg 
+ 27,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 10 99 – – – Andra slag 1,19 EUR/kg 
+ 21 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent
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0402 21 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent 

0402 21 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Andra slag 

0402 21 17 – – – – – Med en fetthalt av högst 11 viktprocent 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 21 19 – – – – – Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 
27 viktprocent 

130,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent 

0402 21 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 21 99 – – – – Andra slag 161,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 29 – – Andra 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent 

0402 29 11 – – – – Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare 
med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt 
av mer än 10 viktprocent 

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

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Andra slag 

0402 29 15 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,31 EUR/kg 
+ 22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 29 19 – – – – – Andra slag 1,31 EUR/kg 
+ 16,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 )
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– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent 

0402 29 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,62 EUR/kg 
+ 22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 29 99 – – – – Andra slag 1,62 EUR/kg 
+ 16,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– Andra slag 

0402 91 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402 91 10 – – – Med en fetthalt av högst 8 viktprocent 34,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 91 30 – – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 
viktprocent 

43,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 91 51 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 110 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 91 59 – – – – Andra slag 109,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent 

0402 91 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 183,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0402 91 99 – – – – Andra slag 182,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 99 – – Andra 

0402 99 10 – – – Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent 57,2 EUR/ 
100 kg/net 

TK_Mjölk och gräd
de, kondenserad 

mjölk och yoghurt 
(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 99 31 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,08 EUR/kg 
+ 19,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 99 39 – – – – Andra slag 1,08 EUR/kg 
+ 18,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent 

0402 99 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,81 EUR/kg 
+ 19,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0402 99 99 – – – – Andra slag 1,81 EUR/kg 
+ 18,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, 
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller 
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

0403 10 – Yoghurt 

– – Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av
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0403 10 11 – – – – Högst 3 viktprocent 20,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 10 13 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 24,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 10 19 – – – – Mer än 6 viktprocent 59,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Annan, med en fetthalt av 

0403 10 31 – – – – Högst 3 viktprocent 0,17 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 10 33 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 0,20 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 10 39 – – – – Mer än 6 viktprocent 0,54 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 10 51 – – – – Högst 1,5 viktprocent 8,3 + 
95 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 10 53 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 8,3 + 
130,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t)
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0403 10 59 – – – – Mer än 27 viktprocent 8,3 + 
168,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av 

0403 10 91 – – – – Högst 3 viktprocent 8,3 + 
12,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 10 93 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 8,3 + 
17,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 10 99 – – – – Mer än 6 viktprocent 8,3 + 
26,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 90 – Andra slag 

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av 

0403 90 11 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 13 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 19 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Andra, med en fetthalt av 

0403 90 31 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg 
+ 22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 33 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg 
+ 22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0403 90 39 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg 
+ 22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – Andra 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av 

0403 90 51 – – – – – Högst 3 viktprocent 20,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 53 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 24,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 59 – – – – – Mer än 6 viktprocent 59,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – – – Andra, med en fetthalt av 

0403 90 61 – – – – – Högst 3 viktprocent 0,17 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 63 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 0,20 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0403 90 69 – – – – – Mer än 6 viktprocent 0,54 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

(8 000–10 000 t ut
tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 90 71 – – – – Högst 1,5 viktprocent 8,3 + 
95 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t)
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0403 90 73 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 8,3 + 
130,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 90 79 – – – – Mer än 27 viktprocent 8,3 + 
168,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

– – – Andra, med en mjölkfetthalt av 

0403 90 91 – – – – Högst 3 viktprocent 8,3 + 
12,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 90 93 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 8,3 + 
17,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0403 90 99 – – – – Mer än 6 viktprocent 8,3 + 
26,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetade 
produkter av fer
menterad mjölk 

(2 000 t) 

0404 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölk
beståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

0404 10 – Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt 
med socker eller annat sötningsmedel 

– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 02 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 04 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 06 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av
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0404 10 12 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 14 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 16 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 26 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/ 
net + 

16,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 28 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 32 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 34 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 36 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 38 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Annan 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av
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0404 10 48 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/ 
net 

0 

0404 10 52 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 54 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 56 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 58 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 62 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 72 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/ 
net + 

16,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 74 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 76 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 78 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 82 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0404 10 84 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 90 – Andra slag 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av 

0404 90 21 – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0404 90 23 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0404 90 29 – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

– – Andra, med en fetthalt av 

0404 90 81 – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0404 90 83 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0404 90 89 – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/ 
net + 

22 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölkpulver 
(1 500–5 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bred
bara smörfettsprodukter 

0405 10 – Smör 

– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent 

– – – Naturligt smör 

0405 10 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 )
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0405 10 19 – – – – Annat 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 10 30 – – – Rekombinerat smör 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 10 50 – – – Vasslesmör 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 10 90 – – Annat 231,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 20 – Bredbara smörfettsprodukter 

0405 20 10 – – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 
viktprocent 

9 + EA Tullkvot_Bearbetat 
Smör (250 t) 

0405 20 30 – – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 
viktprocent 

9 + EA Tullkvot_Bearbetat 
smör (250 t) 

0405 20 90 – – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 
80 viktprocent 

189,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 90 – Annat 

0405 90 10 – – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vatten
halt av högst 0,5 viktprocent 

231,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0405 90 90 – – Annat 231,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Smör 
(1 500–3 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0406 Ost och ostmassa 

0406 10 – Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa 

0406 10 20 – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent 185,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 10 80 – – Annan 221,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 20 – Riven eller pulveriserad ost av alla slag 

0406 20 10 – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

7,7 0
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0406 20 90 – – Annan 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 – Smältost, inte riven eller pulveriserad 

0406 30 10 – – Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appen
zeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabzi
ger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av 
högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen 

144,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Annan 

– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en 
fetthalt beräknat på torrsubstansen av 

0406 30 31 – – – – Högst 48 viktprocent 139,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 39 – – – – Mer än 48 viktprocent 144,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 90 – – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent 215 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 40 – Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka fram
ställts genom användning av Penicillium roqueforti 

0406 40 10 – – Roquefort 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 40 50 – – Gorgonzola 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 40 90 – – Annan 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 – Annan ost 

0406 90 01 – – Avsedd för beredning 167,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

0406 90 13 – – – Emmentaler 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 15 – – – Gruyère, Sbrinz 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 17 – – – Bergkäse, Appenzeller 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de 
Moine 

171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 19 – – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

7,7 0 

0406 90 21 – – – Cheddar 167,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 23 – – – Edamer 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 25 – – – Tilsiter 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 27 – – – Butterkäse 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 29 – – – Kashkaval 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 32 – – – Feta 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 35 – – – Kefalo-Tyri 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 37 – – – Finlandia 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 39 – – – Jarlsberg 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annan 

0406 90 50 – – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehål
lande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn 

151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Annan 

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vat
tenhalt i den fettfria ostmassan av 

– – – – – – Högst 47 viktprocent 

0406 90 61 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 63 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0406 90 69 – – – – – – – Annan 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent 

0406 90 73 – – – – – – – Provolone 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 76 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, 
Samsö 

151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 78 – – – – – – – Gouda 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 79 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Pau
lin, Taleggio 

151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 

151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 82 – – – – – – – Camembert 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 84 – – – – – – – Brie 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 85 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmas
san av 

0406 90 86 – – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 87 – – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 88 – – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent 151 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 93 – – – – – – Mer än 72 viktprocent 185,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 99 – – – – – Annan 221,2 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0407 00 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta 

– Ägg av fjäderfä 

– – För kläckning 

0407 00 11 – – – Av kalkoner eller gäss 105 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0407 00 19 – – – Andra 35 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0407 00 30 – – Andra slag 30,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) + tilläggsk

vot för ägg (3 000 t 
uttryckt i nettovikt) 

0407 00 90 – Andra ägg 7,7 0 

0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller 
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, 
även försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– Äggula 

0408 11 – – Torkad 

0408 11 20 – – – Olämplig som livsmedel Fri 0 

0408 11 80 – – – Annan 142,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

0408 19 – – Annan 

0408 19 20 – – – Olämplig som livsmedel Fri 0 

– – – Annan 

0408 19 81 – – – – Flytande 62 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

0408 19 89 – – – – Annan, inklusive fryst 66,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 )
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– Andra slag 

0408 91 – – Torkade 

0408 91 20 – – – Olämpliga som livsmedel Fri 0 

0408 91 80 – – – Andra 137,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

0408 99 – – Andra 

0408 99 20 – – – Olämpliga som livsmedel Fri 0 

0408 99 80 – – – Andra 35,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

0409 00 00 Naturlig honung 17,3 Tullkvot_Honung 
(5 000–6 000 t ut

tryckt i nettovikt) ( 1 ) 

0410 00 00 Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

7,7 0 

05 KAPITEL 5 – PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, 
INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNAN
STANS 

0501 00 00 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av 
människohår 

Fri 0 

0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra 
djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår 

0502 10 00 – Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår Fri 0 

0502 90 00 – Andra slag Fri 0 

0504 00 00 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i 
bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

Fri 0 

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) 
samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i 
konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och 
avfall av fjädrar eller delar av fjädrar 

0505 10 – Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; 
dun
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0505 10 10 – – Råa Fri 0 

0505 10 90 – – Andra Fri 0 

0505 90 00 – Andra slag Fri 0 

0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade 
(men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade 
från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter 

0506 10 00 – Ossein samt ben behandlade med syra Fri 0 

0506 90 00 – Andra slag Fri 0 

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, 
klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt pre
parerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa pro
dukter 

0507 10 00 – Elfenben; mjöl och avfall av elfenben Fri 0 

0507 90 00 – Andra slag Fri 0 

0508 00 00 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt prepa
rerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur 
och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os Sepiae), obe
arbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl 
och avfall av dessa produkter 

Fri 0 

0510 00 00 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även 
torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används 
för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta 
eller tillfälligt konserverade på annat sätt 

Fri 0 

0511 Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; döda djur enligt kap. 1 och 3, olämpliga som 
livsmedel 

0511 10 00 – Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur Fri 0 

– Andra slag 

0511 91 – – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kap. 3 

0511 91 10 – – – Fiskavfall Fri 0 

0511 91 90 – – – Andra slag Fri 0 

0511 99 – – Andra 

0511 99 10 – – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och 
skinn 

Fri 0
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– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 

0511 99 31 – – – – Rå Fri 0 

0511 99 39 – – – – Annan 5,1 0 

0511 99 85 – – – Andra slag Fri 0 

II AVDELNING II – VEGETABILISKA PRODUKTER 

06 KAPITEL 6 – LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE 
VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH 
SNITTGRÖNT 

0601 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under till
växt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212 

0601 10 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila 

0601 10 10 – – Hyacinter 5,1 0 

0601 10 20 – – Narcisser 5,1 0 

0601 10 30 – – Tulpaner 5,1 0 

0601 10 40 – – Gladiolus 5,1 0 

0601 10 90 – – Andra 5,1 0 

0601 20 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt 
eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter 

0601 20 10 – – Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter Fri 0 

0601 20 30 – – Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner 9,6 0 

0601 20 90 – – Andra 6,4 0 

0602 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och 
ympkvistar; svampmycelium 

0602 10 – Icke rotade sticklingar samt ympkvistar 

0602 10 10 – – Av vin Fri 0 

0602 10 90 – – Andra 4 0
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0602 20 – Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade 

0602 20 10 – – Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade Fri 0 

0602 20 90 – – Andra 8,3 0 

0602 30 00 – Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade 8,3 0 

0602 40 00 – Rosor, även ympade/okulerade 8,3 0 

0602 90 – Andra 

0602 90 10 – – Svampmycelium 8,3 0 

0602 90 20 – – Ananasplantor Fri 0 

0602 90 30 – – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor 8,3 0 

– – Andra 

– – – Frilandsplantor 

– – – – Träd och buskar 

0602 90 41 – – – – – Skogsträd 8,3 0 

– – – – – Andra 

0602 90 45 – – – – – – Rotade sticklingar och unga plantor 6,5 0 

0602 90 49 – – – – – – Andra 8,3 0 

0602 90 50 – – – – Andra frilandsplantor 8,3 0 

– – – Krukväxter 

0602 90 70 – – – – Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av 
kaktusar 

6,5 0 

– – – – Andra 

0602 90 91 – – – – – Blomväxter med knoppar eller blommor, med undan
tag av kaktusar 

6,5 0 

0602 90 99 – – – – – Andra 6,5 0 

0603 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämp
liga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, 
färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade 

– Friska
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0603 11 00 – – Rosor 8,5 0 

0603 12 00 – – Nejlikor 8,5 0 

0603 13 00 – – Orkidéer 8,5 0 

0603 14 00 – – Krysantemum 8,5 0 

0603 19 – – Andra 

0603 19 10 – – – Gladiolus 8,5 0 

0603 19 90 – – – Andra 8,5 0 

0603 90 00 – Andra slag 10 0 

0604 Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller 
blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor 
av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat pryd
nadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade 
eller på annat sätt preparerade 

0604 10 – Mossa och lavar 

0604 10 10 – – Renlav Fri 0 

0604 10 90 – – Andra slag 5 0 

– Andra slag 

0604 91 – – Friska 

0604 91 20 – – – Julgranar 2,5 0 

0604 91 40 – – – Kvistar av barrträd 2,5 0 

0604 91 90 – – – Andra 2 0 

0604 99 – – Andra 

0604 99 10 – – – Endast torkade Fri 0 

0604 99 90 – – – Andra 10,9 0 

07 KAPITEL 7 – GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER 
OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR 

0701 Potatis, färsk eller kyld 

0701 10 00 – Utsädespotatis 4,5 0 

0701 90 – Annan potatis
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0701 90 10 – – För framställning av stärkelse 5,8 0 

– – Annan 

0701 90 50 – – – Nyskördad, under tiden 1 januari- 30 juni 9,6 0 

0701 90 90 – – – Annan 11,5 0 

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av 
andra Allium-arter, färska eller kylda 

0703 10 – Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök 

– – Kepalök (vanlig lök) 

0703 10 11 – – – Sättlök 9,6 0 

0703 10 19 – – – Annan 9,6 0 

0703 10 90 – – Schalottenlök 9,6 0 

0703 20 00 – Vitlök 9,6 + 
120 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Vitlök 
(500 t uttryckt i net

tovikt) 

0703 90 00 – Purjolök och lök av andra Allium-arter 10,4 0 

0704 Kål, färsk eller kyld 

0704 10 00 – Blomkål (inbegripet broccolo) 9,6 MIN 
1,1 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0704 20 00 – Brysselkål 12 0 

0704 90 – Annan kål 

0704 90 10 – – Vitkål och rödkål 12 MIN 
0,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0704 90 90 – – Annan 12 0 

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium 
spp.), färska eller kylda 

– Trädgårdssallat
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0705 11 00 – – Huvudsallat 10,4 MIN 
1,3 EUR/ 
100 kg/br 

0 

0705 19 00 – – Annan trädgårdssallat 10,4 0 

– Cikoriasallat 

0705 21 00 – – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 

0705 29 00 – – Annan cikoriasallat 10,4 0 

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor 
och liknande rotfrukter, färska eller kylda 

0706 10 00 – Morötter och rovor 13,6 0 

0706 90 – Andra slag 

0706 90 10 – – Rotselleri 13,6 0 

0706 90 30 – – Pepparrot (Cochlearia armoracia) 12 0 

0706 90 90 – – Andra 13,6 0 

0707 00 Gurkor, färska eller kylda 

0707 00 05 – Gurkor, andra än små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 
styck per kg) 

Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0707 00 90 – Små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 styck per kg) 12,8 0 

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda 

0708 10 00 – Ärter (Pisum sativum) 8 0 

0708 20 00 – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 10,4 MIN 
1,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0708 90 00 – Andra slag 11,2 0 

0709 Andra grönsaker, färska eller kylda 

0709 20 00 – Sparris 10,2 0 

0709 30 00 – Auberginer 12,8 0 

0709 40 00 – Bladselleri (blekselleri) 12,8 0 

– Svampar och tryffel
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0709 51 00 – – Svampar av släktet Agaricus 12,8 0 

0709 59 – – Andra slag 

0709 59 10 – – – Kantareller 3,2 0 

0709 59 30 – – – Rörsoppar 5,6 0 

0709 59 50 – – – Tryffel 6,4 0 

0709 59 90 – – – Andra 6,4 0 

0709 60 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0709 60 10 – – Sötpaprika 7,2 0 

– – Andra 

0709 60 91 – – – Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller 
alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum 

Fri 0 

0709 60 95 – – – För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoi
der 

Fri 0 

0709 60 99 – – – Andra 6,4 0 

0709 70 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 10,4 0 

0709 90 – Andra slag 

0709 90 10 – – Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och 
cikoriasallat (Cichorium spp.) 

10,4 0 

0709 90 20 – – Mangold och kardon 10,4 0 

– – Oliver 

0709 90 31 – – – För annan användning än oljeframställning 4,5 0 

0709 90 39 – – – Annan 13,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0709 90 40 – – Kapris 5,6 0 

0709 90 50 – – Fänkål 8 0 

0709 90 60 – – Sockermajs 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0709 90 70 – – Zucchini Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris)
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0709 90 80 – – Kronärtskockor Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0709 90 90 – – Andra 12,8 0 

0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta 

0710 10 00 – Potatis 14,4 0 

– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön 

0710 21 00 – – Ärter (Pisum sativum) 14,4 0 

0710 22 00 – – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 14,4 0 

0710 29 00 – – Andra 14,4 0 

0710 30 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 14,4 0 

0710 40 00 – Sockermajs 5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Sockermajs 
(1 500 t) 

0710 80 – Andra grönsaker 

0710 80 10 – – Oliver 15,2 0 

– – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0710 80 51 – – – Sötpaprika 14,4 0 

0710 80 59 – – – Andra 6,4 0 

– – Svampar 

0710 80 61 – – – Av släktet Agaricus 14,4 0 

0710 80 69 – – – Andra 14,4 0 

0710 80 70 – – Tomater 14,4 0 

0710 80 80 – – Kronärtskockor 14,4 0 

0710 80 85 – – Sparris 14,4 0 

0710 80 95 – – Andra 14,4 0 

0710 90 00 – Blandningar av grönsaker 14,4 0
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0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas 
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta till
stånd 

0711 20 – Oliver 

0711 20 10 – – För annan användning än oljeframställning 6,4 0 

0711 20 90 – – Andra 13,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0711 40 00 – Gurkor 12 0 

– Svampar och tryffel 

0711 51 00 – – Svampar av släktet Agaricus 9,6 + 
191 EUR/ 

100 kg/net 
eda 

Tullkvot_Svampar 
(500 t uttryckt i net
tovikt) + tilläggskvot 
för svampar (500 t 
uttryckt i nettovikt) 

0711 59 00 – – Andra slag 9,6 0 

0711 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

– – Grönsaker 

0711 90 10 – – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag 
av sötpaprika 

6,4 0 

0711 90 30 – – – Sockermajs 5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Sockermajs 
(1 500 t) 

0711 90 50 – – – Kepalök (vanlig lök) 7,2 0 

0711 90 70 – – – Kapris 4,8 0 

0711 90 80 – – – Andra slag 9,6 0 

0711 90 90 – – Blandningar av grönsaker 12 0 

0712 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulve
riserade, men inte vidare beredda 

0712 20 00 – Kepalök (vanlig lök) 12,8 0 

– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella 
spp.) och tryffel 

0712 31 00 – – Svampar av släktet Agaricus 12,8 0
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0712 32 00 – – Judasöron (Auricularia spp.) 12,8 0 

0712 33 00 – – Gelésvampar (Tremella spp.) 12,8 0 

0712 39 00 – – Andra slag 12,8 0 

0712 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

0712 90 05 – – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd 10,2 0 

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 

0712 90 11 – – – Hybrider för utsäde Fri 0 

0712 90 19 – – – Annan 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0712 90 30 – – Tomater 12,8 0 

0712 90 50 – – Morötter 12,8 0 

0712 90 90 – – Andra 12,8 0 

0713 Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade 

0713 10 – Ärter (Pisum sativum) 

0713 10 10 – – För utsäde Fri 0 

0713 10 90 – – Andra Fri 0 

0713 20 00 – Kikärter Fri 0 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 

0713 31 00 – – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata 
(L.) Wilczek 

Fri 0 

0713 32 00 – – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) Fri 0 

0713 33 – – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bö
nor etc.) 

0713 33 10 – – – För utsäde Fri 0 

0713 33 90 – – – Andra Fri 0 

0713 39 00 – – Andra Fri 0
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0713 40 00 – Linser Fri 0 

0713 50 00 – Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba 
var. equina och Vicia faba var. minor) 

3,2 0 

0713 90 00 – Andra 3,2 0 

0714 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpo
tatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt 
av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela 
eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm 

0714 10 – Maniokrot (kassava) 

0714 10 91 – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

9,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0714 10 98 – – Andra 9,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0714 20 – Batater (sötpotatis) 

0714 20 10 – – Färska, hela, avsedda som livsmedel 3,0 0 

0714 20 90 – – Andra 6,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0714 90 – Andra slag 

– – Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknö
lar med hög halt av stärkelse 

0714 90 11 – – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

9,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0714 90 19 – – – Andra 9,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0714 90 90 – – Andra 3,8 0 

08 KAPITEL 8 – ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH 
NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER 

0801 Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torka
de, även skalade 

– Kokosnötter 

0801 11 00 – – Torkade Fri 0
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0801 19 00 – – Andra Fri 0 

– Paranötter 

0801 21 00 – – Med skal Fri 0 

0801 22 00 – – Skalade Fri 0 

– Cashewnötter 

0801 31 00 – – Med skal Fri 0 

0801 32 00 – – Skalade Fri 0 

0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade 

– Mandel 

0802 11 – – Med skal 

0802 11 10 – – – Bittermandel Fri 0 

0802 11 90 – – – Annan mandel 5,6 0 

0802 12 – – Skalad 

0802 12 10 – – – Bittermandel Fri 0 

0802 12 90 – – – Annan mandel 3,5 0 

– Hasselnötter (Corylus spp.) 

0802 21 00 – – Med skal 3,2 0 

0802 22 00 – – Skalade 3,2 0 

– Valnötter 

0802 31 00 – – Med skal 4 0 

0802 32 00 – – Skalade 5,1 0 

0802 40 00 – Kastanjer (Castanea spp.) 5,6 0 

0802 50 00 – Pistaschmandel 1,6 0 

0802 60 00 – Macadamianötter 2 0 

0802 90 – Andra slag 

0802 90 20 – – Arekanötter (betelnötter), kolanötter och pekannötter Fri 0
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0802 90 50 – – Pinjenötter 2 0 

0802 90 85 – – Andra 2 0 

0803 00 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade 

– Färska 

0803 00 11 – – Mjölbananer 16 0 

0803 00 19 – – Andra 176 EUR/ 
1 000 kg/net 

0 

0803 00 90 – Torkade 16 0 

0804 Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, 
färska eller torkade 

0804 10 00 – Dadlar 7,7 0 

0804 20 – Fikon 

0804 20 10 – – Färska 5,6 0 

0804 20 90 – – Torkade 8 0 

0804 30 00 – Ananas 5,8 0 

0804 40 00 – Avokado 4 0 

0804 50 00 – Guava, mango och mangostan Fri 0 

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade 

0805 10 – Apelsiner och pomeranser 

0805 10 20 – – Apelsiner, färska Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 10 80 – – Andra 16 0 

0805 20 – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi
ner, wilkings och liknande citrushybrider 

0805 20 10 – – Klementiner Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 20 30 – – Monreales och satsumas Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 20 50 – – Mandariner och wilkings Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris)
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0805 20 70 – – Tangeriner Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 20 90 – – Andra Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 40 00 – Grapefrukter (inbegripet pomelos) 1,5 0 

0805 50 – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 50 10 – – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0805 50 90 – – Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 0 

0805 90 00 – Andra slag 12,8 0 

0806 Vindruvor, färska eller torkade 

0806 10 – Färska 

0806 10 10 – – Bordsdruvor Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0806 10 90 – – Andra 14,4 0 

0806 20 – Torkade 

0806 20 10 – – Korinter 2,4 0 

0806 20 30 – – Sultanrussin 2,4 0 

0806 20 90 – – Andra 2,4 0 

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 

– Meloner (inbegripet vattenmeloner) 

0807 11 00 – – Vattenmeloner 8,8 0 

0807 19 00 – – Andra slag 8,8 0 

0807 20 00 – Papayafrukter Fri 0 

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 

0808 10 – Äpplen 

0808 10 10 – – Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 16 september–15 december 

7,2 MIN 
0,36 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0808 10 80 – – Andra Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0808 20 – Päron och kvittenfrukter 

– – Päron 

0808 20 10 – – – Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 1 augusti–31 december 

7,2 MIN 
0,36 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0808 20 50 – – – Andra Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0808 20 90 – – Kvittenfrukter 7,2 0 

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon 
och slånbär, färska 

0809 10 00 – Aprikoser Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 20 – Körsbär 

0809 20 05 – – Surkörsbär (Prunus cerasus) Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 20 95 – – Andra Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 30 – Persikor (inbegripet nektariner) 

0809 30 10 – – Nektariner Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 30 90 – – Andra Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 40 – Plommon och slånbär 

0809 40 05 – – Plommon Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

0809 40 90 – – Slånbär 12 0 

0810 Annan frukt och andra bär, färska 

0810 10 00 – Jordgubbar och smultron 11,2 0 

0810 20 – Hallon, björnbär, mullbär och loganbär 

0810 20 10 – – Hallon 8,8 0
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0810 20 90 – – Andra 9,6 0 

0810 40 – Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium 

0810 40 10 – – Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea) Fri 0 

0810 40 30 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 3,2 0 

0810 40 50 – – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corym
bosum 

3,2 0 

0810 40 90 – – Andra 9,6 0 

0810 50 00 – Kiwifrukter 8,8 0 

0810 60 00 – Durian 8,8 0 

0810 90 – Andra slag 

0810 90 20 – – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sa
podillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya 

Fri 0 

– – Vinbär och krusbär 

0810 90 50 – – – Svarta vinbär 8,8 0 

0810 90 60 – – – Röda vinbär 8,8 0 

0810 90 70 – – – Andra 9,6 0 

0810 90 95 – – Andra 8,8 0 

0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, 
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel 

0811 10 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 10 11 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 20,8 + 
8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 10 19 – – – Andra 20,8 0 

0811 10 90 – – Andra 14,4 0
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0811 20 – Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 20 11 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 20,8 + 
8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 20 19 – – – Andra 20,8 0 

– – Andra 

0811 20 31 – – – Hallon 14,4 0 

0811 20 39 – – – Svarta vinbär 14,4 0 

0811 20 51 – – – Röda vinbär 12 0 

0811 20 59 – – – Björnbär och mullbär 12 0 

0811 20 90 – – – Andra 14,4 0 

0811 90 – Andra slag 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

0811 90 11 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 13 + 
5,3 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 90 19 – – – – Andra 20,8 + 
8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – Andra 

0811 90 31 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 13 0 

0811 90 39 – – – – Andra 20,8 0 

– – Andra 

0811 90 50 – – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 12 0 

0811 90 70 – – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angus
tifolium 

3,2 0 

– – – Körsbär 

0811 90 75 – – – – Surkörsbär (Prunus cerasus) 14,4 0
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0811 90 80 – – – – Andra 14,4 0 

0811 90 85 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 9 0 

0811 90 95 – – – Andra slag 14,4 0 

0812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsum
tion i detta tillstånd 

0812 10 00 – Körsbär 8,8 0 

0812 90 – Andra slag 

0812 90 10 – – Aprikoser 12,8 0 

0812 90 20 – – Apelsiner och pomeranser 12,8 0 

0812 90 30 – – Papayafrukter 2,3 0 

0812 90 40 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 6,4 0 

0812 90 70 – – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, 
carambola, pitahaya och tropiska nötter 

5,5 0 

0812 90 98 – – Andra 8,8 0 

0813 Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt 
nr 0801–0806; blandningar av nötter eller av torkad frukt 
eller torkade bär enligt detta kapitel 

0813 10 00 – Aprikoser 5,6 0 

0813 20 00 – Plommon 9,6 0 

0813 30 00 – Äpplen 3,2 0 

0813 40 – Annan frukt samt bär 

0813 40 10 – – Persikor, inbegripet nektariner 5,6 0 

0813 40 30 – – Päron 6,4 0 

0813 40 50 – – Papayafrukter 2 0 

0813 40 65 – – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sa
podillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya 

Fri 0 

0813 40 95 – – Andra 2,4 0
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0813 50 – Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär 
enligt detta kapitel 

– – Blandad torkad frukt eller torkad bär, med undantag av 
frukt enligt nr 0801–0806 

– – – Inte innehållande plommon 

0813 50 12 – – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplom
mon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, ca
rambola och pitahaya 

4 0 

0813 50 15 – – – – Andra 6,4 0 

0813 50 19 – – – Innehållande plommon 9,6 0 

– – Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 
0802 

0813 50 31 – – – Av tropiska nötter 4 0 

0813 50 39 – – – Andra 6,4 0 

– – Andra blandningar 

0813 50 91 – – – Inte innehållande plommon eller fikon 8 0 

0813 50 99 – – – Andra 9,6 0 

0814 00 00 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller 
tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller 
andra konserverande lösningar 

1,6 0 

09 KAPITEL 9 – KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av 
kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden 

– Kaffe, orostat 

0901 11 00 – – Koffeinhaltigt Fri 0 

0901 12 00 – – Koffeinfritt 8,3 0 

– Kaffe, rostat 

0901 21 00 – – Koffeinhaltigt 7,5 0 

0901 22 00 – – Koffeinfritt 9 0 

0901 90 – Annat 

0901 90 10 – – Skal och hinnor av kaffe Fri 0
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0901 90 90 – – Kaffesurrogat innehållande kaffe 11,5 0 

0902 Te, även aromatiserat 

0902 10 00 – Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar inne
hållande högst 3 kg 

3,2 0 

0902 20 00 – Annat grönt (ofermenterat) te Fri 0 

0902 30 00 – Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande 
i förpackningar innehållande högst 3 kg 

Fri 0 

0902 40 00 – Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te Fri 0 

0903 00 00 Matte Fri 0 

0904 Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pi
menta, torkade, krossade eller malda 

– Peppar 

0904 11 00 – – Varken krossad eller malen Fri 0 

0904 12 00 – – Krossad eller malen 4 0 

0904 20 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade 
eller malda 

– – Varken krossade eller malda 

0904 20 10 – – – Sötpaprika 9,6 0 

0904 20 30 – – – Andra Fri 0 

0904 20 90 – – Krossade eller malda 5 0 

0905 00 00 Vanilj 6 0 

0906 Kanel och kanelknopp 

– Varken krossad eller malen 

0906 11 00 – – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) Fri 0 

0906 19 00 – – Annan Fri 0 

0906 20 00 – Krossad eller malen Fri 0 

0907 00 00 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor 8 0
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0908 Muskot, muskotblomma och kardemumma 

0908 10 00 – Muskot Fri 0 

0908 20 00 – Muskotblomma Fri 0 

0908 30 00 – Kardemumma Fri 0 

0909 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och 
enbär 

0909 10 00 – Anis och stjärnanis Fri 0 

0909 20 00 – Koriander Fri 0 

0909 30 00 – Spiskummin Fri 0 

0909 40 00 – Kummin Fri 0 

0909 50 00 – Fänkål och enbär Fri 0 

0910 Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra 
kryddor 

0910 10 00 – Ingefära Fri 0 

0910 20 – Saffran 

0910 20 10 – – Varken krossad eller malen Fri 0 

0910 20 90 – – Krossad eller malen 8,5 0 

0910 30 00 – Gurkmeja Fri 0 

– Andra kryddor 

0910 91 – – Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel 

0910 91 10 – – – Varken krossade eller malda Fri 0 

0910 91 90 – – – Krossade eller malda 12,5 0 

0910 99 – – Andra 

0910 99 10 – – – Frö av bockhornsklöver Fri 0 

– – – Timjan 

– – – – Varken krossad eller malen 

0910 99 31 – – – – – Backtimjan (Thymus serpyllum) Fri 0
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0910 99 33 – – – – – Annan 7 0 

0910 99 39 – – – – Krossad eller malen 8,5 0 

0910 99 50 – – – Lagerblad 7 0 

0910 99 60 – – – Curry Fri 0 

– – – Andra 

0910 99 91 – – – – Varken krossade eller malda Fri 0 

0910 99 99 – – – – Krossade eller malda 12,5 0 

10 KAPITEL 10 – SPANNMÅL 

1001 Vete samt blandsäd av vete och råg 

1001 10 00 – Durumvete 148 EUR/t 0 

1001 90 – Andra slag 

1001 90 10 – – Spält för utsäde 12,8 0 

– – Annan spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg 

1001 90 91 – – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde 95 EUR/t 0 

1001 90 99 – – – Andra slag 95 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1002 00 00 Råg 93 EUR/t 0 

1003 00 Korn 

1003 00 10 – För utsäde 93 EUR/t 0 

1003 00 90 – Andra slag 93 EUR/t Tullkvot_Korn 
(250 000– 

350 000 t) ( 1 ) 

1004 00 00 Havre 89 EUR/t Tullkvot_Havre 
(4 000 t) 

1005 Majs 

1005 10 – Utsädesmajs 

– – Hybridmajs
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1005 10 11 – – – Dubbelhybrider och ”top cross”-hybrider Fri 0 

1005 10 13 – – – Trevägshybrider Fri 0 

1005 10 15 – – – Enkla hybrider Fri 0 

1005 10 19 – – – Annan Fri 0 

1005 10 90 – – Annan 94 EUR/t 0 

1005 90 00 – Annan 94 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1006 Ris 

1006 10 – Med ytterskal (paddy) 

1006 10 10 – – För utsäde 7,7 0 

– – Annat 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 10 21 – – – – Rundkornigt 211 EUR/t 0 

1006 10 23 – – – – Mellankornigt 211 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 10 25 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

211 EUR/t 0 

1006 10 27 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

211 EUR/t 0 

– – – Annat 

1006 10 92 – – – – Rundkornigt 211 EUR/t 0 

1006 10 94 – – – – Mellankornigt 211 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 10 96 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

211 EUR/t 0 

1006 10 98 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

211 EUR/t 0 

1006 20 – Endast befriat från ytterskalet (råris)
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– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 20 11 – – – Rundkornigt 264 EUR/t 0 

1006 20 13 – – – Mellankornigt 264 EUR/t 0 

– – – Långkornigt 

1006 20 15 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

264 EUR/t 0 

1006 20 17 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

264 EUR/t 0 

– – Annat 

1006 20 92 – – – Rundkornigt 264 EUR/t 0 

1006 20 94 – – – Mellankornigt 264 EUR/t 0 

– – – Långkornigt 

1006 20 96 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

264 EUR/t 0 

1006 20 98 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

264 EUR/t 0 

1006 30 – Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat 

– – Delvis slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 21 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t 0 

1006 30 23 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 25 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t 0 

1006 30 27 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t 0 

– – – Annat 

1006 30 42 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t 0
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1006 30 44 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 46 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t 0 

1006 30 48 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t 0 

– – Helt slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 61 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t 0 

1006 30 63 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 65 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t 0 

1006 30 67 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t 0 

– – – Annat 

1006 30 92 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t 0 

1006 30 94 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t 0 

– – – – Långkornigt 

1006 30 96 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t 0 

1006 30 98 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t 0 

1006 40 00 – Brutet ris 128 EUR/t 0 

1007 00 Sorghum 

1007 00 10 – Hybrider för utsäde 6,4 0 

1007 00 90 – Andra slag 94 EUR/t 0 

1008 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål 

1008 10 00 – Bovete 37 EUR/t 0
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1008 20 00 – Hirs 56 EUR/t 0 

1008 30 00 – Kanariefrö Fri 0 

1008 90 – Annan spannmål 

1008 90 10 – – Triticale (rågvete) 93 EUR/t 0 

1008 90 90 – – Andra slag 37 EUR/t 0 

11 KAPITEL 11 – PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; 
MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN 

1101 00 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 

– Av vete 

1101 00 11 – – Av durumvete 172 EUR/t 0 

1101 00 15 – – Av vanligt vete och spält 172 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1101 00 90 – Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg 172 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd 
av vete och råg 

1102 10 00 – Av råg 168 EUR/t 0 

1102 20 – Av majs 

1102 20 10 – – Med en fetthat av högst 1,5 viktprocent 173 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1102 20 90 – – Annat 98 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1102 90 – Annat 

1102 90 10 – – Av korn 171 EUR/t Tullkvot_Korn 
(250 000– 

350 000 t) ( 1 )
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1102 90 30 – – Av havre 164 EUR/t 0 

1102 90 50 – – Av ris 138 EUR/t 0 

1102 90 90 – – Annat 98 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1103 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av 
spannmål 

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) 

1103 11 – – Av vete 

1103 11 10 – – – Durumvete 267 EUR/t 0 

1103 11 90 – – – Vanligt vete och spält 186 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1103 13 – – Av majs 

1103 13 10 – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 173 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1103 13 90 – – – Annat 98 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1103 19 – – Av annan spannmål 

1103 19 10 – – – Av råg 171 EUR/t 0 

1103 19 30 – – – Av korn 171 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1103 19 40 – – – Av havre 164 EUR/t 0 

1103 19 50 – – – Av ris 138 EUR/t 0 

1103 19 90 – – – Annan 98 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 )
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1103 20 – Pelletar 

1103 20 10 – – Av råg 171 EUR/t 0 

1103 20 20 – – Av korn 171 EUR/t Tullkvot_Korn 
(250 000– 

350 000 t) ( 1 ) 

1103 20 30 – – Av havre 164 EUR/t 0 

1103 20 40 – – Av majs 173 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1103 20 50 – – Av ris 138 EUR/t 0 

1103 20 60 – – Av vete 175 EUR/t Tullkvot_Vete 
(950 000– 

1 000 000 t) ( 1 ) 

1103 20 90 – – Andra 98 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, be
arbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med 
undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, 
valsade, bearbetade till flingor eller malda 

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor 

1104 12 – – Av havre 

1104 12 10 – – – Valsad 93 EUR/t 0 

1104 12 90 – – – Bearbetad till flingor 182 EUR/t 0 

1104 19 – – Av annan spannmål 

1104 19 10 – – – Av vete 175 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 19 30 – – – Av råg 171 EUR/t 0 

1104 19 50 – – – Av majs 173 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 )
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– – – Av korn 

1104 19 61 – – – – Valsat 97 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 19 69 – – – – Bearbetat till flingor 189 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

– – – Annan 

1104 19 91 – – – – Risflingor 234 EUR/t 0 

1104 19 99 – – – – Annan 173 EUR/t 0 

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till 
pärlgryn, klippt eller gröpad) 

1104 22 – – Av havre 

1104 22 20 – – – Skalad 162 EUR/t 0 

1104 22 30 – – – Skalad och klippt eller gröpad 162 EUR/t 0 

1104 22 50 – – – Bearbetad till pärlgryn 145 EUR/t 0 

1104 22 90 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 93 EUR/t 0 

1104 22 98 – – – Annan 93 EUR/t 0 

1104 23 – – Av majs 

1104 23 10 – – – Skalad, även klippt eller gröpad 152 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1104 23 30 – – – Bearbetad till pärlgryn 152 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1104 23 90 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 98 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 )
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1104 23 99 – – – Annan 98 EUR/t Tullkvot_Majs 
(400 000– 

650 000 t) ( 1 ) 

1104 29 – – Av annan spannmål 

– – – Av korn 

1104 29 01 – – – – Skalat 150 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 03 – – – – Skalat och klippt eller gröpat 150 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 05 – – – – Bearbetat till pärlgryn 236 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 07 – – – – Inte vidare bearbetat än gröpat 97 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 09 – – – – Annan 97 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

– – – Annan 

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad 

1104 29 11 – – – – – Av vete 129 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 18 – – – – – Annan 129 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 30 – – – – Bearbetad till pärlgryn 154 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 

1104 29 51 – – – – – Av vete 99 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 )
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1104 29 55 – – – – – Av råg 97 EUR/t 0 

1104 29 59 – – – – – Annan 98 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

– – – – Annan 

1104 29 81 – – – – – Av vete 99 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 29 85 – – – – – Av råg 97 EUR/t 0 

1104 29 89 – – – – – Annan 98 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 30 – Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor 
eller malda 

1104 30 10 – – Av vete 76 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1104 30 90 – – Av annan spannmål 75 EUR/t Tullkvot_Krossgryn 
(6 300–7 800 t) ( 1 ) 

1105 Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis 

1105 10 00 – Mjöl och pulver 12,2 0 

1105 20 00 – Flingor, korn och pelletar 12,2 0 

1106 Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av 
sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller 
av produkter enligt kap. 8 

1106 10 00 – Av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 7,7 0 

1106 20 – Av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 

1106 20 10 – – Denaturerat 95 EUR/t 0 

1106 20 90 – – Andra slag 166 EUR/t 0 

1106 30 – Av produkter enligt kap. 8 

1106 30 10 – – Av bananer 10,9 0 

1106 30 90 – – Annat 8,3 0
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1107 Malt, även rostat 

1107 10 – Orostat 

– – Av vete 

1107 10 11 – – – I form av mjöl 177 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t) 

1107 10 19 – – – Annat 134 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t) 

– – Annat 

1107 10 91 – – – I form av mjöl 173 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t) 

1107 10 99 – – – Annat 131 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t) 

1107 20 00 – Rostat 152 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t) 

1108 Stärkelse; inulin 

– Stärkelse 

1108 11 00 – – Vetestärkelse 224 EUR/t Tullkvot_Stärkelse 
(10 000 t) 

1108 12 00 – – Majsstärkelse 166 EUR/t Tullkvot_Stärkelse 
(10 000 t) 

1108 13 00 – – Potatisstärkelse 166 EUR/t Tullkvot_Stärkelse 
(10 000 t) 

1108 14 00 – – Maniokstärkelse (kassavastärkelse) 166 EUR/t 0 

1108 19 – – Annan stärkelse 

1108 19 10 – – – Risstärkelse 216 EUR/t 0 

1108 19 90 – – – Annan 166 EUR/t 0 

1108 20 00 – Inulin 19,2 0 

1109 00 00 Vetegluten, även torkat 512 EUR/t Tullkvot_Malt och 
vetegluten (7 000 t)
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12 KAPITEL 12 – OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUK
TER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR 
INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FO
DERVÄXTER 

1201 00 Sojabönor, även sönderdelade 

1201 00 10 – För utsäde Fri 0 

1201 00 90 – Andra Fri 0 

1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade 
eller på annat sätt tillagade 

1202 10 – Med skal 

1202 10 10 – – För utsäde Fri 0 

1202 10 90 – – Andra Fri 0 

1202 20 00 – Skalade, även sönderdelade Fri 0 

1203 00 00 Kopra Fri 0 

1204 00 Linfrön, även sönderdelade 

1204 00 10 – För utsäde Fri 0 

1204 00 90 – Andra Fri 0 

1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 

1205 10 – Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra 

1205 10 10 – – För utsäde Fri 0 

1205 10 90 – – Andra Fri 0 

1205 90 00 – Andra Fri 0 

1206 00 Solrosfrön, även sönderdelade 

1206 00 10 – För utsäde Fri 0 

– Andra 

1206 00 91 – – Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal Fri 0 

1206 00 99 – – Andra Fri 0
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1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 

1207 20 – Bomullsfrön 

1207 20 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 20 90 – – Andra Fri 0 

1207 40 – Sesamfrön 

1207 40 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 40 90 – – Andra Fri 0 

1207 50 – Senapsfrön 

1207 50 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 50 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

1207 91 – – Vallmofrön 

1207 91 10 – – – För utsäde Fri 0 

1207 91 90 – – – Andra Fri 0 

1207 99 – – Andra 

1207 99 15 – – – För utsäde Fri 0 

– – – Andra 

1207 99 91 – – – – Hampfrön Fri 0 

1207 99 97 – – – – Andra Fri 0 

1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av 
mjöl av senapsfrön 

1208 10 00 – Av sojabönor 4,5 0 

1208 90 00 – Andra slag Fri 0 

1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som 
utsäde 

1209 10 00 – Sockerbetsfrön 8,3 0 

– Frön av foderväxter
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1209 21 00 – – Lusernfrön (alfalfafrön) 2,5 0 

1209 22 – – Frön av klöver (Trifolium spp.) 

1209 22 10 – – – Rödklöver (Trifolium pratense L.) Fri 0 

1209 22 80 – – – Annan klöver Fri 0 

1209 23 – – Svingelfrön 

1209 23 11 – – – Frön av ängssvingel (Festuca pratensis Huds.) Fri 0 

1209 23 15 – – – Frön av rödsvingel (Festuca rubra L.) Fri 0 

1209 23 80 – – – Andra 2,5 0 

1209 24 00 – – Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.) Fri 0 

1209 25 – – Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

1209 25 10 – – – Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam.) Fri 0 

1209 25 90 – – – Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) Fri 0 

1209 29 – – Andra 

1209 29 10 – – – Vickerfrön; frön av släktet Poa (Poa palustris L. och Poa 
trivialis L.); frön av hundäxing (Dactylis glomerata L.); frön 
av vensläktet (Agrostis) 

Fri 0 

1209 29 35 – – – Timotejfrön Fri 0 

1209 29 50 – – – Lupinfrön 2,5 0 

1209 29 60 – – – Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0 

1209 29 80 – – – Andra 2,5 0 

1209 30 00 – Blomsterfrön 3 0 

– Andra slag 

1209 91 – – Grönsaksfrön 

1209 91 10 – – – Frön av kålrabbi (Brassica oleracea var. caulorapa och gon
gylodes L). 

3 0 

1209 91 30 – – – Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0
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1209 91 90 – – – Andra 3 0 

1209 99 – – Andra 

1209 99 10 – – – Frön av skogsträd Fri 0 

– – – Andra 

1209 99 91 – – – – Frön av växter som huvudsakligen odlas för sina blom
mor, med undantag av produkter enligt nr 1209 30 00 

3 0 

1209 99 99 – – – – Andra 4 0 

1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form 
av pelletar; lupulin 

1210 10 00 – Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar 5,8 0 

1210 20 – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin 

1210 20 10 – – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinbe
rikad; lupulin 

5,8 0 

1210 20 90 – – Annan 5,8 0 

1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana 
slag som används främst för framställning av parfymerings
medel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, 
svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torka
de, även skurna, krossade eller pulveriserade 

1211 20 00 – Ginsengrot Fri 0 

1211 30 00 – Cocablad Fri 0 

1211 40 00 – Vallmohalm Fri 0 

1211 90 – Andra slag 

1211 90 30 – – Tonkabönor 3 0 

1211 90 85 – – Andra Fri 0 

1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och soc
kerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; frukt
kärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad 
cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana 
slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

1212 20 00 – Sjögräs och andra alger Fri 0 

– Andra slag
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1212 91 – – Sockerbetor 

1212 91 20 – – – Torkad, även pulveriserade 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1212 91 80 – – – Andra 6,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1212 99 – – Andra 

1212 99 20 – – – Sockerrör 4,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1212 99 30 – – – Johannesbröd 5,1 0 

– – – Johannesbrödfrön 

1212 99 41 – – – – Med skal, inte krossade eller malda Fri 0 

1212 99 49 – – – – Andra 5,8 0 

1212 99 70 – – – Andra slag Fri 0 

1213 00 00 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, 
malda, pressade eller i form av pelletar 

Fri 0 

1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (al
falfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande 
djurfoder, även i form av pelletar 

1214 10 00 – Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) Fri 0 

1214 90 – Andra slag 

1214 90 10 – – Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter 5,8 0 

1214 90 90 – – Andra Fri 0 

13 KAPITEL 13 – SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMI
ARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH 
VÄXTEXTRAKTER 

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser 
och oleoresiner (t.ex. balsamer) 

1301 20 00 – Gummi arabicum Fri 0 

1301 90 00 – Andra slag Fri 0
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1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och 
pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjock
ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska pro
dukter 

– Växtsafter och växtextrakter 

1302 11 00 – – Opium Fri 0 

1302 12 00 – – Lakritsextrakt 3,2 0 

1302 13 00 – – Humleextrakt 3,2 0 

1302 19 – – Andra 

1302 19 05 – – – Vaniljoleoresin 3 0 

1302 19 80 – – – Andra Fri 0 

1302 20 – Pektinämnen, pektinater och pektater 

1302 20 10 – – Torra 19,2 0 

1302 20 90 – – Andra 11,2 0 

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur vegetabiliska produkter 

1302 31 00 – – Agar-agar Fri 0 

1302 32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur 
guarfrön 

1302 32 10 – – – Ur frukter eller frön från johannesbröd Fri 0 

1302 32 90 – – – Ur guarfrön Fri 0 

1302 39 00 – – Andra slag Fri 0 

14 KAPITEL 14 – VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VE
GETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER IN
BEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS 

1401 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för 
flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, 
blekt eller färgad halm samt lindbast) 

1401 10 00 – Bambu Fri 0 

1401 20 00 – Rotting Fri 0
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1401 90 00 – Andra slag Fri 0 

1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

1404 20 00 – Bomullslinters Fri 0 

1404 90 00 – Andra slag Fri 0 

III AVDELNING III – ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FET
TER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅ
DANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; 
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

15 KAPITEL 15 – ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER 
OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA 
FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMA
LISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

1501 00 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt 
nr 0209 och 1503 

– Ister och annat svinfett 

1501 00 11 – – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

Fri 0 

1501 00 19 – – Annat 17,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1501 00 90 – Fjäderfäfett 11,5 0 

1502 00 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än 
sådana enligt nr 1503 

1502 00 10 – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

Fri 0 

1502 00 90 – Andra 3,2 0 

1503 00 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, 
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 

– Solarstearin och oleostearin 

1503 00 11 – – För industriellt bruk Fri 0 

1503 00 19 – – Annat 5,1 0 

1503 00 30 – Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning 
av livsmedel 

Fri 0 

1503 00 90 – Andra produkter 6,4 0
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1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade 

1504 10 – Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor 

1504 10 10 – – Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g 3,8 0 

– – Andra slag 

1504 10 91 – – – Av liten hälleflundra och hälleflundra Fri 0 

1504 10 99 – – – Andra Fri 0 

1504 20 – Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor 

1504 20 10 – – Fasta fraktioner 10,9 0 

1504 20 90 – – Andra Fri 0 

1504 30 – Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana 
fetter och oljor 

1504 30 10 – – Fasta fraktioner 10,9 0 

1504 30 90 – – Andra produkter Fri 0 

1505 00 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet 
lanolin) 

1505 00 10 – Rått ullfett 3,2 0 

1505 00 90 – Andra slag Fri 0 

1506 00 00 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade 

Fri 0 

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1507 10 – Oraffinerad olja, även avslemmad 

1507 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1507 10 90 – – Annan 6,4 0 

1507 90 – Andra slag 

1507 90 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1507 90 90 – – Andra 9,6 0
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1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1508 10 – Oraffinerad olja 

1508 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

Fri 0 

1508 10 90 – – Annan 6,4 0 

1508 90 – Andra slag 

1508 90 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1508 90 90 – – Andra 9,6 0 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 

1509 10 – Jungfruolja 

1509 10 10 – – Bomolja 122,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 10 90 – – Annan 124,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 90 00 – Andra slag 134,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av så
dana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 1509 

1510 00 10 – Oraffinerade oljor 110,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 90 – Andra 160,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 

1511 10 – Oraffinerad olja 

1511 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

Fri 0 

1511 10 90 – – Annan 3,8 0

SV L 161/1004 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

1511 90 – Andra slag 

– – Fasta fraktioner 

1511 90 11 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1511 90 19 – – – Andra slag 10,9 0 

– – Andra produkter 

1511 90 91 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1511 90 99 – – – Andra 9 0 

1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor 

1512 11 – – Oraffinerade oljor 

1512 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – Andra 

1512 11 91 – – – – Solrosolja 6,4 0 

1512 11 99 – – – – Safflorolja 6,4 0 

1512 19 – – Andra slag 

1512 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1512 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja 

1512 21 – – Oraffinerad olja, även befriad från gossypol 

1512 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1512 21 90 – – – Annan 6,4 0
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1512 29 – – Andra slag 

1512 29 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1512 29 90 – – – Andra 9,6 0 

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Kokosolja och fraktioner av denna olja 

1513 11 – – Oraffinerad olja 

1513 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

2,5 0 

– – – Annan 

1513 11 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 11 99 – – – – Andra slag 6,4 0 

1513 19 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 19 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 19 19 – – – – Andra slag 10,9 0 

– – – Andra produkter 

1513 19 30 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1513 19 91 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 19 99 – – – – – Andra slag 9,6 0 

– Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor 

1513 21 – – Oraffinerade oljor 

1513 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – Andra
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1513 21 30 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 21 90 – – – – Andra slag 6,4 0 

1513 29 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 29 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 29 19 – – – – Andra slag 10,9 0 

– – – Andra produkter 

1513 29 30 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1513 29 50 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 29 90 – – – – – Andra 9,6 0 

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt frak
tioner av dessa oljor 

1514 11 – – Oraffinerade oljor 

1514 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1514 11 90 – – – Andra 6,4 0 

1514 19 – – Andra slag 

1514 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1514 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Andra slag
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1514 91 – – Oraffinerade oljor 

1514 91 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1514 91 90 – – – Andra 6,4 0 

1514 99 – – Andra slag 

1514 99 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1514 99 90 – – – Andra 9,6 0 

1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet 
jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Linolja och fraktioner av denna olja 

1515 11 00 – – Oraffinerad olja 3,2 0 

1515 19 – – Andra slag 

1515 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Majsolja och fraktioner av denna olja 

1515 21 – – Oraffinerad olja 

1515 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1515 21 90 – – – Annan 6,4 0 

1515 29 – – Andra slag 

1515 29 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 29 90 – – – Andra 9,6 0 

1515 30 – Ricinolja och fraktioner av denna olja 

1515 30 10 – – För framställning av aminoundekansyra för användning vid 
tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast 

Fri 0 

1515 30 90 – – Andra 5,1 0
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1515 50 – Sesamolja och fraktioner av denna olja 

– – Oraffinerad olja 

1515 50 11 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1515 50 19 – – – Annan 6,4 0 

– – Andra slag 

1515 50 91 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 50 99 – – – Andra 9,6 0 

1515 90 – Andra 

1515 90 11 – – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja, myrtenvax och japan
vax; fraktioner av dessa 

Fri 0 

– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja 

– – – Oraffinerad olja 

1515 90 21 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

Fri 0 

1515 90 29 – – – – Annan 6,4 0 

– – – Andra slag 

1515 90 31 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

Fri 0 

1515 90 39 – – – – Andra 9,6 0 

– – Andra oljor och fraktioner av dessa 

– – – Oraffinerade oljor 

1515 90 40 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – – Andra 

1515 90 51 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12,8 0
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1515 90 59 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 6,4 0 

– – – Andra slag 

1515 90 60 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1515 90 91 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12,8 0 

1515 90 99 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 9,6 0 

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade 
men inte vidare bearbetade 

1516 10 – Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 10 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1516 10 90 – – Andra slag 10,9 0 

1516 20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 20 10 – – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 3,4 0 

– – Andra 

1516 20 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

– – – Andra slag 

1516 20 95 – – – – Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, 
makorefett, karapaolja eller babassuolja, för tekniskt eller 
industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1516 20 96 – – – – – Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosol
ja. Andra oljor innehållande mindre än 50 viktprocent 
av fria fettsyror och med undantag av palmkärnolja, 
illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja 

9,6 0 

1516 20 98 – – – – – Andra 10,9 0
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1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 

1517 10 – Margarin med undantag av flytande margarin 

1517 10 10 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

8,3 + 
28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1517 10 90 – – Annat 16 0 

1517 90 – Andra slag 

1517 90 10 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

8,3 + 
28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1517 90 91 – – – Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter 9,6 0 

1517 90 93 – – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som 
används som formsläppmedel 

2,9 0 

1517 90 99 – – – Andra 16 0 

1518 00 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, 
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i va
kuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, 
med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga bland
ningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter 
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt 
detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

1518 00 10 – Linoxyn 7,7 0 

– Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt 
eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

1518 00 31 – – Oraffinerade 3,2 0 

1518 00 39 – – Andra 5,1 0 

– Andra slag 

1518 00 91 – – Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktio
ner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydrati
serade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphett
ning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt 
modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 

7,7 0 

– – Andra
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1518 00 95 – – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter 
eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller 
oljor samt fraktioner av dessa 

2 0 

1518 00 99 – – – Andra 7,7 0 

1520 00 00 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut Fri 0 

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra in
sektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller fär
gade 

1521 10 00 – Vegetabiliska vaxer Fri 0 

1521 90 – Andra 

1521 90 10 – – Spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad Fri 0 

– – Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade 

1521 90 91 – – – Råa Fri 0 

1521 90 99 – – – Andra 2,5 0 

1522 00 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller 
andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska 
vaxer 

1522 00 10 – Degras 3,8 0 

– Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra 
fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 

– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande be
ståndsdel 

1522 00 31 – – – Soapstocks 29,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1522 00 39 – – – Andra 47,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra slag 

1522 00 91 – – – Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks 3,2 0 

1522 00 99 – – – Andra Fri 0
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IV AVDELNING IV – BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT 
OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

16 KAPITEL 16 – BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, 
BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

1601 00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller 
blod; beredningar av dessa produkter 

1601 00 10 – Av lever 15,4 0 

– Andra slag 

1601 00 91 – – Rå korv, torr eller bredbar 149,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1601 00 99 – – Annat 100,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på 
annat sätt 

1602 10 00 – Homogeniserade beredningar 16,6 0 

1602 20 – Varor av lever av alla slags djur 

1602 20 10 – – Gås- eller anklever 10,2 0 

1602 20 90 – – Andra 16 0 

– Varor av fjäderfä enligt nr 0105 

1602 31 – – Av kalkon 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä 

1602 31 11 – – – – Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat 
sätt värmebehandlat 

102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 31 19 – – – – Andra 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 31 30 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 )
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1602 31 90 – – – Andra 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 32 – – Av höns av arten Gallus domesticus 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä 

1602 32 11 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 86,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 32 19 – – – – Andra 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 32 30 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

10,9 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 32 90 – – – Andra 10,9 Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 39 – – Av annat fjäderfä 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av fjäderfä 

1602 39 21 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 86,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Fjäderfäkött 
(16 000–20 000 t 

uttryckt i netto
vikt) ( 1 ) 

1602 39 29 – – – – Andra 10,9 0 

1602 39 40 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

10,9 0 

1602 39 80 – – – Andra 10,9 0 

– Varor av svin 

1602 41 – – Skinka och delar därav 

1602 41 10 – – – Av tamsvin 156,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 41 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 42 – – Bog och delar därav 

1602 42 10 – – – Av tamsvin 129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1602 42 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 49 – – Andra produkter av svin, inbegripet blandade stycknings
delar 

– – – Av tamsvin 

– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

1602 49 11 – – – – – Rygg (med undantag av nacke) och delar därav, in
begripet blandningar av rygg eller skinka 

156,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 13 – – – – – Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals 
och bog 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 15 – – – – – Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), 
bog, rygg eller hals och delar därav 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 19 – – – – – Andra 85,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 30 – – – – Innehållande 40 viktprocent eller mer, men mindre än 
80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, 
inbegripet fett av alla slag eller ursprung 

75 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 50 – – – – Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

54,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 50 – Varor av nötkreatur och andra oxdjur 

1602 50 10 – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; bland
ningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller 
på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1602 50 31 – – – Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar 16,6 0 

1602 50 95 – – – Andra 16,6 0 

1602 90 – Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags 
djur 

1602 90 10 – – Beredningar av blod av alla slags djur 16,6 0 

– – Andra 

1602 90 31 – – – Av vilt eller kanin 10,9 0 

– – – Andra
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1602 90 51 – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin 85,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

– – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur 
eller andra oxdjur 

1602 90 61 – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 90 69 – – – – – – Andra 16,6 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Av får eller get 

– – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter 

1602 90 72 – – – – – – – – Av får 12,8 0 

1602 90 74 – – – – – – – – Av get 16,6 0 

– – – – – – – Andra 

1602 90 76 – – – – – – – – Av får 12,8 0 

1602 90 78 – – – – – – – – Av get 16,6 0 

1602 90 99 – – – – – – Andra 16,6 0 

1603 00 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur 

1603 00 10 – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1603 00 80 – Andra slag Fri 0 

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som 
framställts av fiskrom 

– Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen 

1604 11 00 – – Lax 5,5 0 

1604 12 – – Sill och strömming 

1604 12 10 – – – Filéer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta 15 3 

– – – Andra produkter
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1604 12 91 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1604 12 99 – – – – Andra 20 3 

1604 13 – – Sardiner samt sardineller och skarpsill 

– – – Sardiner 

1604 13 11 – – – – I olivolja 12,5 0 

1604 13 19 – – – – Andra 12,5 0 

1604 13 90 – – – Andra produkter 12,5 0 

1604 14 – – Tonfisk och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pela
mis) (Sarda spp.) 

– – – Tonfisk och bonit 

1604 14 11 – – – – I vegetabilisk olja 24 7 

– – – – Andra 

1604 14 16 – – – – – Filéer, så kallade ”loins” 24 7 

1604 14 18 – – – – – Andra 24 7 

1604 14 90 – – – Bonit (Sarda spp.) 25 7 

1604 15 – – Makrill 

– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 

1604 15 11 – – – – Filéer 25 3 

1604 15 19 – – – – Andra produkter 25 3 

1604 15 90 – – – Av arten Scomber australasicus 20 3 

1604 16 00 – – Ansjovis 25 3 

1604 19 – – Annan fisk 

1604 19 10 – – – Laxfisk, med undantag av lax 7 3 

– – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthyn
nus pelamis eller Katsuwonus pelamis) 

1604 19 31 – – – – Filéer, så kallade ”loins” 24 3 

1604 19 39 – – – – Andra 24 3
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1604 19 50 – – – Fisk av arten Orcrynopsis unicolor 12,5 3 

– – – Annan 

1604 19 91 – – – – Filéer, råa, enbart panerade, även försteka i olja, frysta 7,5 3 

– – – – Andra produkter 

1604 19 92 – – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 3 

1604 19 93 – – – – – Gråsej (Pollachius virens) 20 3 

1604 19 94 – – – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 20 3 

1604 19 95 – – – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk 
(Pollachius pollachius) 

20 3 

1604 19 98 – – – – – Annan 20 3 

1604 20 – Annan beredd eller konserverad fisk 

1604 20 05 – – Surimiberedningar 20 3 

– – Andra 

1604 20 10 – – – Av lax 5,5 3 

1604 20 30 – – – Av laxfisk, med undantag av lax 7 3 

1604 20 40 – – – Av ansjovis 25 3 

1604 20 50 – – – Av sardiner, Sarda spp., makrill av arterna Scomber scomb
rus och Scomber japonicus, fisk av arten Orcynopsis unicolor 

25 3 

1604 20 70 – – – Av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus 24 3 

1604 20 90 – – – Av annan fisk 14 3 

1604 30 – Kaviar och kaviarersättning 

1604 30 10 – – Kaviar (störrom) 20 3 

1604 30 90 – – Kaviarersättning 20 3 

1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda 
eller konserverade 

1605 10 00 – Krabbor 8 3
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1605 20 – Räkor 

1605 20 10 – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

– – Andra 

1605 20 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg 20 3 

1605 20 99 – – – Andra 20 3 

1605 30 – Hummer 

1605 30 10 – – Hummerkött, kokat, avsett för beredningsindustrin för till
verkning av hummersmör eller av pastor, patéer, soppor 
eller såser 

Fri 0 

1605 30 90 – – Annan 20 3 

1605 40 00 – Andra kräftdjur 20 3 

1605 90 – Andra slag 

– – Blötdjur 

– – – Musslor (Mytilus spp. och Perna spp.) 

1605 90 11 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605 90 19 – – – – Andra 20 3 

1605 90 30 – – – Andra 20 3 

1605 90 90 – – Andra ryggradslösa vattendjur 26 3 

17 KAPITEL 17 – SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sac
karos, i fast form 

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 

1701 11 – – Socker från sockerrör 

1701 11 10 – – – För raffinering 33,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1701 11 90 – – – Annat 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1701 12 – – Socker från sockerbetor 

1701 12 10 – – – För raffinering 33,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1701 12 90 – – – Annat 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

– Andra slag 

1701 91 00 – – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1701 99 – – Annat 

1701 99 10 – – – Vitt socker 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1701 99 90 – – – Annat 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos 
och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan 
tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; sockerkulör 

– Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och 
andra lösningar av mjölksocker 

1702 11 00 – – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vat
tenfri laktos i torrsubstansen 

14 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 19 00 – – Annat 14 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 20 – Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker 

1702 20 10 – – Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller 
färgämnen 

0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 20 90 – – Annat 8 0
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1702 30 – Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och 
andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker 
(fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

1702 30 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

– – Annat 

1702 30 50 – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 26,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 30 90 – – – Annat 20 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 40 – Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, 
innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 vikt
procent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undan
tag av invertsocker 

1702 40 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 40 90 – – Annat 20 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 50 00 – Kemiskt ren fruktos 16 + 
50,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

1702 60 – Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av 
fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker 
beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker 

1702 60 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 60 80 – – Inulinsirap 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 )
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1702 60 95 – – Annat 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Annat soc
ker (10 000– 

20 000 t uttryckt i 
nettovikt) ( 1 ) 

1702 90 – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och 
sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

1702 90 10 – – Kemiskt ren maltos 12,8 Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

1702 90 30 – – Isoglukos 50,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 90 50 – – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltod
extrin 

20 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

– – Sockerkulör 

1702 90 71 – – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på 
torrsubstansen 

0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

– – – Annat 

1702 90 75 – – – – I form av pulver, även agglomererat 27,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 90 79 – – – – Annat 19,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 90 80 – – Inulinsirap 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1702 90 95 – – Andra 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Socker 
(20 070 t uttryckt i 

nettovikt) 

1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 

1703 10 00 – Sockerrörsmelass 0,35 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1703 90 00 – Andra slag 0,35 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande 
kakao 

1704 10 – Tuggummi, även överdraget med socker 

1704 10 10 – – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

6,2 + 
27,1 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 17,9 

0 

1704 10 90 – – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker beräknat som sackaros) 

6,3 + 
30,9 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 18,2 

0 

1704 90 – Andra slag 

1704 90 10 – – Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, 
men utan andra tillsatser 

13,4 0 

1704 90 30 – – Vit choklad 9,1 + 
45,1 EUR/ 
100 kg/net 

MAX 18,9 + 
16,5 EUR/ 
100 kg/n 

0 

– – Andra 

1704 90 51 – – – Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackade i förpack
ningar med nettovikt av minst 1 kg 

9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 55 – – – Pastiller, tabletter o.d. mot hosta 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 61 – – – Dragéer 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

– – – Andra 

1704 90 65 – – – – Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfek
tyrer 

9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 71 – – – – Karameller o.d., även fyllda 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0
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1704 90 75 – – – – Kola o.d. 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

– – – – Andra 

1704 90 81 – – – – – Tabletter framställda genom sammanpressning 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 
18,7 + AD 

S/Z 

0 för ett sockerinne
håll < 70 % - Tullk
vot_Bearbetat socker 
(2 000–3 000 t) för 

ett sockerinnehåll 
≥ 70 % ( 1 ) 

18 KAPITEL 18 – KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR 

1801 00 00 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade Fri 0 

1802 00 00 Kakaoskal och annat kakaoavfall Fri 0 

1803 Kakaomassa, även avfettad 

1803 10 00 – Inte avfettad 9,6 0 

1803 20 00 – Helt eller delvis avfettad 9,6 0 

1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja) 7,7 0 

1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 8 0 

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 

1806 10 – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

1806 10 15 – – Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 
viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som 
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 0 

1806 10 20 – – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 + 
25,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 30 – – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 + 
31,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 )
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1806 10 90 – – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt 
som sackaros 

8 + 
41,9 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

1806 20 – Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vä
gande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulver
form, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst 
liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg 

1806 20 10 – – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sam
manlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 20 30 – – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 
viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

– – Andra 

1806 20 50 – – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 20 70 – – – ”Chocolate milk crumb” 15,4 + EA Tullkvot_Mjölk och 
grädde 

(300–500 t) ( 1 ) 

1806 20 80 – – – Chokladglasyr 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 20 95 – – – Andra 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 för ett sockerinne
håll < 70 % - Tullk
vot_Bearbetat socker 
(2 000–3 000 t) för 

ett sockerinnehåll 
≥ 70 % ( 1 ) 

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger 

1806 31 00 – – Fyllda 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 32 – – Ofyllda 

1806 32 10 – – – Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 32 90 – – – Andra 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0
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1806 90 – Andra slag 

– – Choklad och varor av choklad 

– – – Konfekt, även med fyllning 

1806 90 11 – – – – Innehållande alkohol 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 19 – – – – Andra 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

– – – Andra 

1806 90 31 – – – – Fyllda 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 39 – – – – Ofyllda 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 50 – – Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande 
kakao 

8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 60 – – Smörgåspålägg innehållande kakao 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 70 – – Kakaoberedningar för framställning av drycker 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

1806 90 90 – – Andra 8,3 + EA 
MAX 18,7 + 

AD S/Z 

0 

19 KAPITEL 19 – BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄR
KELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK 

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stär
kelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller inne
håller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt av
fettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som 
inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent 
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans 

1901 10 00 – Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar 7,6 + EA 0
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1901 20 00 – Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 7,6 + EA 0 

1901 90 – Andra slag 

– – Maltextrakt 

1901 90 11 – – – Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent 5,1 + 
18 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1901 90 19 – – – Annat 5,1 + 
14,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra livsmedelsberedningar 

1901 90 91 – – – Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % 
mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller 
isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag 
av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt 
nr 0401–0404 

12,8 0 

1901 90 99 – – – Andra 7,6 + EA 0 för ett sockerinne
håll < 70 % - Tullk
vot_Bearbetat socker 
(2 000–3 000 t) för 

ett sockerinnehåll 
≥ 70 % ( 1 ) 

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, 
även beredd 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt bered
da 

1902 11 00 – – Innehållande ägg 7,7 + 
24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 – – Andra 

1902 19 10 – – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl 7,7 + 
24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 90 – – – Andra 7,7 + 
21,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 – Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda 

1902 20 10 – – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur 

8,5 3
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1902 20 30 – – Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, 
oavsett ursprung 

54,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1902 20 91 – – – Kokta 8,3 + 
6,1 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1902 20 99 – – – Andra 8,3 + 
17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 – Andra pastaprodukter 

1902 30 10 – – Torkade 6,4 + 
24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 90 – – Andra 6,4 + 
9,7 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1902 40 – Couscous 

1902 40 10 – – Inte beredda 7,7 + 
24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 90 – – Andra 6,4 + 
9,7 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1903 00 00 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i 
form av flingor, gryn o.d. 

6,4 + 
15,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetat 
spannmål (2 000 t) 

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning 
av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); 
spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller 
andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), 
förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen 
någon annanstans 

1904 10 – Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter 

1904 10 10 – – Framställda av majs 3,8 + 
20 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1904 10 30 – – Framställda av ris 5,1 + 
46 EUR/ 

100 kg/net 

0
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1904 10 90 – – Andra 5,1 + 
33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 – Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor 
eller av blandningar av orostade och rostade spann
målsflingor eller svällning av spannmål 

1904 20 10 – – Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spann
målsflingor 

9 + EA 0 

– – Andra 

1904 20 91 – – – Framställda av majs 3,8 + 
20 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1904 20 95 – – – Framställda av ris 5,1 + 
46 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1904 20 99 – – – Andra 5,1 + 
33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 30 00 – Bulgurvete 8,3 + 
25,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetat 
spannmål (2 000 t) 

1904 90 – Andra slag 

1904 90 10 – – Risprodukter 8,3 + 
46 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1904 90 80 – – Andra 8,3 + 
25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; 
nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

1905 10 00 – Knäckebröd 5,8 + 
13 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1905 20 – Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices” 

1905 20 10 – – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

9,4 + 
18,3 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1905 20 30 – – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sac
karos (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 

9,8 + 
24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 20 90 – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) 

10,1 + 
31,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) 

1905 31 – – Söta kex, småkakor o.d. 

– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra be
redningar innehållande kakao 

1905 31 11 – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

1905 31 19 – – – – Andra 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

– – – Andra 

1905 31 30 – – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

– – – – Andra 

1905 31 91 – – – – – Kex med mellanlägg 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

1905 31 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

1905 32 – – Våfflor och rån (wafers) 

1905 32 05 – – – Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent 9 + EA MAX 
20,7 + AD 

F/M 

0 

– – – Andra 

– – – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra 
beredningar innehållande kakao 

1905 32 11 – – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 
85 g 

9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0
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1905 32 19 – – – – – Andra 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

– – – – Andra 

1905 32 91 – – – – – Salta, även fyllda 9 + EA MAX 
20,7 + AD 

F/M 

0 

1905 32 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

1905 40 – Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 

1905 40 10 – – Skorpor 9,7 + EA 0 

1905 40 90 – – Andra 9,7 + EA 0 

1905 90 – Andra slag 

1905 90 10 – – Matzos 3,8 + 
15,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 90 20 – – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

4,5 + 
60,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1905 90 30 – – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och 
innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker 
och högst 5 viktprocent fett 

9,7 + EA 0 

1905 90 45 – – – Kex 9 + EA MAX 
20,7 + AD 

F/M 

0 

1905 90 55 – – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta 9 + EA MAX 
20,7 + AD 

F/M 

0 

– – – Andra 

1905 90 60 – – – – Med tillsats av sötningsmedel 9 + EA MAX 
24,2 + AD 

S/Z 

0 

1905 90 90 – – – – Andra 9 + EA MAX 
20,7 + AD 

F/M 

0
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20 KAPITEL 20 – BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, 
BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR 

2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, be
redda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 

2001 10 00 – Gurkor 17,6 0 

2001 90 – Andra slag 

2001 90 10 – – Mango chutney Fri 0 

2001 90 20 – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 5 0 

2001 90 30 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Sockermajs 
(1 500 t) 

2001 90 40 – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

8,3 + 
3,8 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2001 90 50 – – Svampar 16 0 

2001 90 60 – – Palmhjärtan 10 0 

2001 90 65 – – Oliver 16 0 

2001 90 70 – – Sötpaprika 16 0 

2001 90 91 – – Tropiska frukter och tropiska nötter 10 0 

2001 90 97 – – Andra 16 0 

2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra 

2002 10 – Hela eller i bitar 

2002 10 10 – – Skalade 14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2002 10 90 – – Andra 14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2002 90 – Andra slag 

– – Med en torrsubstans av mindre än 12 viktprocent
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2002 90 11 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2002 90 19 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

– – Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst 
30 viktprocent 

2002 90 31 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2002 90 39 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

– – Med en torrsubstans över 30 viktprocent 

2002 90 91 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2002 90 99 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

14,4 Tullkvot_Tomater 
(10 000 t uttryckt i 

nettovikt) 

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt 
än med ättika eller ättiksyra 

2003 10 – Svampar av släktet Agaricus 

2003 10 20 – – Tillfälligt konserverade, genomkokta 18,4 + 
191 EUR/ 

100 kg/net 
eda 

Tullkvot_Svampar 
(500 t uttryckt i net

tovikt) 

2003 10 30 – – Andra 18,4 + 
222 EUR/ 

100 kg/net 
eda 

Tullkvot_Svampar 
(500 t uttryckt i net

tovikt) 

2003 20 00 – Tryffel 14,4 0 

2003 90 00 – Andra 18,4 0
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2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006 

2004 10 – Potatis 

2004 10 10 – – Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterli
gare beredd 

14,4 0 

– – Annan 

2004 10 91 – – – I form av mjöl eller flingor 7,6 + EA 0 

2004 10 99 – – – Andra slag 17,6 0 

2004 90 – Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2004 90 10 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Sockermajs 
(1 500 t) 

2004 90 30 – – Surkål, kapris och oliver 16 0 

2004 90 50 – – Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus spp.), i 
balja 

19,2 0 

– – Andra slag, inbegripet blandningar 

2004 90 91 – – – Kepalök (vanlig lök), kokt eller på annat sätt värmebe
handlad, men inte ytterligare beredd 

14,4 0 

2004 90 98 – – – Andra 17,6 0 

2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006 

2005 10 00 – Homogeniserade grönsaker 17,6 0 

2005 20 – Potatis 

2005 20 10 – – I form av mjöl eller flingor 8,8 + EA 0 

– – Andra slag 

2005 20 20 – – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt 
eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för 
omedelbar förtäring 

14,1 0 

2005 20 80 – – – Andra 14,1 0 

2005 40 00 – Ärter (Pisum sativum) 19,2 0 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)
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2005 51 00 – – Spritade bönor 17,6 0 

2005 59 00 – – Andra bönor 19,2 0 

2005 60 00 – Sparris 17,6 0 

2005 70 00 – Oliver 12,8 0 

2005 80 00 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Sockermajs 
(1 500 t) 

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2005 91 00 – – Bambuskott 17,6 0 

2005 99 – – Andra 

2005 99 10 – – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 6,4 0 

2005 99 20 – – – Kapris 16 0 

2005 99 30 – – – Kronärtskockor 17,6 0 

2005 99 40 – – – Morötter 17,6 0 

2005 99 50 – – – Blandningar av grönsaker 17,6 0 

2005 99 60 – – – Surkål 16 0 

2005 99 90 – – – Andra 17,6 0 

2006 00 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, 
konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade) 

2006 00 10 – Ingefära Fri 0 

– Andra slag 

– – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2006 00 31 – – – Körsbär 20 + 
23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 35 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 12,5 + 
15 EUR/ 

100 kg/net 

0
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2006 00 38 – – – Andra 20 + 
23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

2006 00 91 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 12,5 0 

2006 00 99 – – – Andra 20 0 

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av 
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

2007 10 – Homogeniserade beredningar 

2007 10 10 – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 24 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – Andra 

2007 10 91 – – – Av tropiska frukter 15 0 

2007 10 99 – – – Andra 24 0 

– Andra slag 

2007 91 – – Av citrusfrukter 

2007 91 10 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 20 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 91 30 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

20 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 91 90 – – – Andra 21,6 0 

2007 99 – – Andra 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 

2007 99 10 – – – – Plommon- och sviskonmos samt plommon- och svis
konpasta, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
över 100 kg, för industriell bearbetning 

22,4 0 

2007 99 20 – – – – Kastanjemos och kastanjepasta 24 + 
19,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra
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2007 99 31 – – – – – Av körsbär 24 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 99 33 – – – – – Av jordgubbar 24 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 99 35 – – – – – Av hallon 24 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 99 39 – – – – – Andra 24 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2007 99 50 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

24 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2007 99 93 – – – – Av tropiska frukter och tropiska nötter 15 0 

2007 99 97 – – – – Andra 24 0 

2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda 
eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat 
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans 

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med va
randra 

2008 11 – – Jordnötter 

2008 11 10 – – – Jordnötssmör 12,8 0 

– – – Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
av 

2008 11 91 – – – – Mer än 1 kg 11,2 0 

– – – – Högst 1 kg 

2008 11 96 – – – – – Rostade 12 0 

2008 11 98 – – – – – Andra 12,8 0
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2008 19 – – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 19 11 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 
viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter 

7 0 

– – – – Andra 

2008 19 13 – – – – – Rostade mandlar och pistaschmandlar 9 0 

2008 19 19 – – – – – Andra 11,2 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 19 91 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 
viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter 

8 0 

– – – – Andra 

– – – – – Rostade nötter 

2008 19 93 – – – – – – Mandlar och pistaschmandlar 10,2 0 

2008 19 95 – – – – – – Andra 12 0 

2008 19 99 – – – – – Andra 12,8 0 

2008 20 – Ananas 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 20 11 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 25,6 + 
2,5 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 20 19 – – – – Annan 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 20 31 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 25,6 + 
2,5 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 20 39 – – – – Annan 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg
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2008 20 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 19,2 0 

2008 20 59 – – – – Annan 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 20 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 20,8 0 

2008 20 79 – – – – Annan 19,2 0 

2008 20 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

2008 30 – Citrusfrukter 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 30 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 30 19 – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 30 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 30 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 30 51 – – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos) 15,2 0 

2008 30 55 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

18,4 0 

2008 30 59 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 30 71 – – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos) 15,2 0
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2008 30 75 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

17,6 0 

2008 30 79 – – – – Andra 20,8 0 

2008 30 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

2008 40 – Päron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 40 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 40 19 – – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 40 21 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 40 29 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 40 31 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 40 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 40 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 17,6 0 

2008 40 59 – – – – Andra 16 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 40 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 19,2 0
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2008 40 79 – – – – Andra 17,6 0 

2008 40 90 – – – Utan tillsats av socker 16,8 0 

2008 50 – Aprikoser 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 50 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 50 19 – – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 50 31 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 50 39 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 50 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 50 59 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 50 61 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 19,2 0 

2008 50 69 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 50 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 20,8 0
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2008 50 79 – – – – Andra 19,2 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 50 92 – – – – 5 kg eller däröver 13,6 0 

2008 50 94 – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 17 0 

2008 50 99 – – – – Under 4,5 kg 18,4 0 

2008 60 – Körsbär 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 60 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 60 19 – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 60 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 60 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 50 – – – – Mer än 1 kg 17,6 0 

2008 60 60 – – – – Högst 1 kg 20,8 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 70 – – – – 4,5 kg eller däröver 18,4 0 

2008 60 90 – – – – Under 4,5 kg 18,4 0 

2008 70 – Persikor, inbegripet nektariner 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent
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2008 70 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 70 19 – – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 70 31 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 70 39 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 70 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 70 59 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 70 61 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 19,2 0 

2008 70 69 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 70 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 19,2 0 

2008 70 79 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 70 92 – – – – 5 kg eller däröver 15,2 0 

2008 70 98 – – – – Under 5 kg 18,4 0 

2008 80 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent
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2008 80 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 80 19 – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 80 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 80 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

2008 80 50 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

20,8 0 

2008 80 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar 
enligt nr 2008 19 

2008 91 00 – – Palmhjärtan 10 0 

2008 92 – – Blandningar 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 12 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 0 

2008 92 14 – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – – Andra 

2008 92 16 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 + 
2,6 EUR/ 

100 kg/net 

0
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2008 92 18 – – – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 32 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 0 

2008 92 34 – – – – – – Andra 24 0 

– – – – – Andra 

2008 92 36 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 0 

2008 92 38 – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker 

– – – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer 
än 1 kg 

2008 92 51 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11 0 

2008 92 59 – – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt 
utgör mer än 50 viktprocent av den totala vikten 

2008 92 72 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

8,5 0 

2008 92 74 – – – – – – – Andra 13,6 0 

– – – – – – Andra 

2008 92 76 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

12 0
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2008 92 78 – – – – – – – Andra 19,2 0 

– – – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

– – – – – 5 kg eller däröver 

2008 92 92 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11,5 0 

2008 92 93 – – – – – – Andra 18,4 0 

– – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 

2008 92 94 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11,5 0 

2008 92 96 – – – – – – Andra 18,4 0 

– – – – – Under 4,5 kg 

2008 92 97 – – – – – – Av tropisk frukt (inbegripet blandningar innehållande 
minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska 
frukter) 

11,5 0 

2008 92 98 – – – – – – Andra 18,4 0 

2008 99 – – Andra 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Ingefära 

2008 99 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 0 

2008 99 19 – – – – – Annan 16 0 

– – – – Druvor 

2008 99 21 – – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 25,6 + 
3,8 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 99 23 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – Andra 

– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas
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2008 99 24 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 0 

2008 99 28 – – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – – – Andra 

2008 99 31 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 + 
2,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 99 34 – – – – – – – Andra 25,6 + 
4,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 99 36 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 0 

2008 99 37 – – – – – – – Andra 24 0 

– – – – – – Andra 

2008 99 38 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 0 

2008 99 40 – – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 99 41 – – – – – Ingefära Fri 0 

2008 99 43 – – – – – Druvor 19,2 0 

2008 99 45 – – – – – Plommon och sviskon 17,6 0 

2008 99 48 – – – – – Av tropiska frukter 11 0 

2008 99 49 – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 99 51 – – – – – Ingefära Fri 0 

2008 99 63 – – – – – Av tropiska frukter 13 0
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2008 99 67 – – – – – Andra 20,8 0 

– – – – Utan tillsats av socker 

– – – – – Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar 
med en nettovikt av 

2008 99 72 – – – – – – 5 kg och däröver 15,2 0 

2008 99 78 – – – – – – Under 5 kg 18,4 0 

2008 99 85 – – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. sac
charata) 

5,1 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 99 91 – – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

8,3 + 
3,8 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2008 99 99 – – – – – Andra 18,4 0 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, 
ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 

– Apelsinsaft 

2009 11 – – Fryst 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 11 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av högst 67 

2009 11 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 99 – – – – Annan 15,2 0 

2009 12 00 – – Inte frysta, med ett Brixtal av högst 20 12,2 0 

2009 19 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67
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2009 19 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men mindre än 67 

2009 19 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 98 – – – – Annan 12,2 0 

– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos) 

2009 21 00 – – Med ett Brixtal av högst 20 12 0 

2009 29 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 29 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 29 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

12 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 99 – – – – Annan 12 0 

– Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form 

2009 31 – – Med ett Brixtal av högst 20 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

2009 31 11 – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 31 19 – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – Citronsaft 

2009 31 51 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0
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2009 31 59 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 31 91 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 31 99 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

2009 39 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 39 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

2009 39 31 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 39 39 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Citronsaft 

2009 39 51 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

14,4 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 55 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

14,4 0 

2009 39 59 – – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 39 91 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

14,4 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 95 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

14,4 0 

2009 39 99 – – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– Ananassaft
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2009 41 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 41 10 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

15,2 0 

– – – Annan 

2009 41 91 – – – – Med tillsats av socker 15,2 0 

2009 41 99 – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

2009 49 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 49 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 49 30 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

15,2 0 

– – – – Annan 

2009 49 91 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 93 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

15,2 0 

2009 49 99 – – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

2009 50 – Tomatsaft 

2009 50 10 – – Med tillsats av socker 16 0 

2009 50 90 – – Annan 16,8 0 

– Druvsaft (inbegripet druvmust) 

2009 61 – – Med ett Brixtal av högst 30 

2009 61 10 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris)
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2009 61 90 – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 22,4 + 
27 EUR/hl 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 69 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 69 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 40 + 
121 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 69 19 – – – – Annan Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

– – – Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR 

2009 69 51 – – – – – Koncentrerad Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

2009 69 59 – – – – – Annan Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 69 71 – – – – – – Koncentrerad 22,4 + 
131 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 69 79 – – – – – – Annan 22,4 + 
27 EUR/hl + 

20,6 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 69 90 – – – – – Annan 22,4 + 
27 EUR/hl 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

– Äppelsaft
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2009 71 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 71 20 – – – Med tillsats av socker 18 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 71 99 – – – Utan tillsats av socker 18 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 79 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 79 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 30 + 
18,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 79 19 – – – – Annan 30 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 79 30 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

18 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

– – – – Annan 

2009 79 91 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

18 + 
19,3 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 79 93 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

18 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 79 99 – – – – – Utan tillsats av socker 18 Tullkvot_Druv- och 
äppelsaft 

(10 000–20 000 t 
uttryckt i netto

vikt) ( 1 ) 

2009 80 – Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad 
form 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Päronsaft
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2009 80 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

2009 80 34 – – – – – Saft av tropiska frukter 21 + 
12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 35 – – – – – Annan 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Annan 

2009 80 36 – – – – – Saft av tropiska frukter 21 0 

2009 80 38 – – – – – Annan 33,6 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Päronsaft 

2009 80 50 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

19,2 0 

– – – – Annan 

2009 80 61 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

19,2 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 63 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

19,2 0 

2009 80 69 – – – – – Utan tillsats av socker 20 0 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

2009 80 71 – – – – – Körsbärssaft 16,8 0 

2009 80 73 – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 0
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2009 80 79 – – – – – Annan saft 16,8 0 

– – – – Annan 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 80 85 – – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 + 
12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 86 – – – – – – Annan 16,8 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

2009 80 88 – – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 0 

2009 80 89 – – – – – – Annan 16,8 0 

– – – – – Utan tillsats av socker 

2009 80 95 – – – – – – Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon 14 0 

2009 80 96 – – – – – – Körsbärssaft 17,6 0 

2009 80 97 – – – – – – Saft av tropiska frukter 11 0 

2009 80 99 – – – – – – Annan 17,6 0 

2009 90 – Saftblandningar 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron 

2009 90 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 19 – – – – Andra 33,6 0 

– – – Andra saftblandningar 

2009 90 21 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2009 90 29 – – – – Andra 33,6 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron 

2009 90 31 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

20 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 39 – – – – Andra 20 0 

– – – Andra saftblandningar 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 41 – – – – – – Med tillsats av socker 15,2 0 

2009 90 49 – – – – – – Andra 16 0 

– – – – – Andra saftblandningar 

2009 90 51 – – – – – – Med tillsats av socker 16,8 0 

2009 90 59 – – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 71 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 73 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

15,2 0 

2009 90 79 – – – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

– – – – – Andra saftblandningar 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 90 92 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10,5 + 
12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2009 90 94 – – – – – – – Andra 16,8 + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

2009 90 95 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10,5 0 

2009 90 96 – – – – – – – Andra 16,8 0 

– – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 90 97 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 11 0 

2009 90 98 – – – – – – – Andra 17,6 0 

21 KAPITEL 21 – DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR 

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt 
beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, 
te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurro
gat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar 
på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på 
basis av kaffe 

2101 11 00 – – Extrakter, essenser och koncentrat 9 0 

2101 12 – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat 
eller på basis av kaffe 

2101 12 92 – – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncent
rat av kaffe 

11,5 0 

2101 12 98 – – – Andra 9 + EA Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

2101 20 – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt 
beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller kon
centrat eller på basis av te eller matte 

2101 20 20 – – Extrakter, essenser och koncentrat 6 0 

– – Beredningar 

2101 20 92 – – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller 
matte 

6 0
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2101 20 98 – – – Andra 6,5 + EA Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

2101 30 – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt ex
trakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 11 – – – Rostad cikoriarot 11,5 0 

2101 30 19 – – – Andra 5,1 + 
12,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och 
andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 91 – – – Av rostad cikoriarot 14,1 0 

2101 30 99 – – – Andra 10,8 + 
22,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, 
döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda 
bakpulver 

2102 10 – Aktiv jäst 

2102 10 10 – – Jästkulturer 10,9 0 

– – Bagerijäst 

2102 10 31 – – – Torrjäst 12 + 
49,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 39 – – – Annan 12 + 
14,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 90 – – Annan aktiv jäst (även torr) 14,7 0 

2102 20 – Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda 

– – Inaktiv jäst 

2102 20 11 – – – I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar 
med ett nettoinnehåll av högst 1 kg 

8,3 0 

2102 20 19 – – – Annan 5,1 0 

2102 20 90 – – Andra slag Fri 0
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2102 30 00 – Beredda bakpulver 6,1 0 

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar 
för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap 

2103 10 00 – Sojasås 7,7 0 

2103 20 00 – Tomatketchup och annan tomatsås 10,2 0 

2103 30 – Senapspulver och beredd senap 

2103 30 10 – – Senapspulver Fri 0 

2103 30 90 – – Beredd senap 9 0 

2103 90 – Andra slag 

2103 90 10 – – Flytande mangochutney Fri 0 

2103 90 30 – – Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volym
procent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryd
dor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 vikt
procent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 
0,5 liter 

Fri 0 

2103 90 90 – – Andra 7,7 0 

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livs
medelsberedningar 

2104 10 00 – Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger 

11,5 0 

2104 20 00 – Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 14,1 0 

2105 00 Glassvaror, även innehållande kakao 

2105 00 10 – Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 
viktprocent mjölkfett 

8,6 + 
20,2 EUR/ 
100 kg/net 

MAX 19,4 + 
9,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– Innehållande mjölkfett 

2105 00 91 – – Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent 8 + 
38,5 EUR/ 
100 kg/net 

MAX 18,1 + 
7 EUR/ 

100 kg/net 

0
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2105 00 99 – – Till en mängd av minst 7 viktprocent 7,9 + 
54 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 17,8 + 

6,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2106 10 – Proteinkoncentrat och texturerade proteiner 

2106 10 20 – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker 
eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent 
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktpro
cent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

2106 10 80 – – Andra EA Tullkvot_Mjölk och 
grädde 

(300–500 t) ( 1 ) 

2106 90 – Andra slag 

2106 90 20 – – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på 
luktämnen, av sådana slag som används för framställning 
av drycker 

17,3 mIN 
1 EUR/% vol/ 

hl 

0 

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar 

2106 90 30 – – – Av isoglukos 42,7 EUR/ 
100 kg/net 

mas 

Tullkvot_Sockerlös
ningar (2 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – – Andra 

2106 90 51 – – – – Av laktos 14 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2106 90 55 – – – – Av druvsocker eller maltodextrin 20 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Sockerlös
ningar (2 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

2106 90 59 – – – – Andra 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Sockerlös
ningar (2 000 t ut
tryckt i nettovikt) 

– – Andra 

2106 90 92 – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 vikt
procent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 
5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

2106 90 98 – – – Andra 9 + EA Tullkvot_Livsmedels
beredningar 

(2 000 t)
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22 KAPITEL 22 – DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA 

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt 
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel eller av aromämne; is och snö 

2201 10 – Mineralvatten och kolsyrat vatten 

– – Naturligt mineralvatten 

2201 10 11 – – – Utan kolsyra Fri 0 

2201 10 19 – – – Annat Fri 0 

2201 10 90 – – Annat Fri 0 

2201 90 00 – Andra slag Fri 0 

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med till
sats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, 
samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och 
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 

2202 10 00 – Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromäm
ne 

9,6 0 

2202 90 – Andra slag 

2202 90 10 – – Inte innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller fett av 
varor enligt nr 0401–0404 

9,6 0 

– – Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401-0404 

2202 90 91 – – – Mindre än 0,2 viktprocent 6,4 + 
13,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 95 – – – Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent 5,5 + 
12,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 99 – – – Minst 2 viktprocent 5,4 + 
21,2 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mjölk och 
grädde 

(300–500 t) ( 1 ) 

2203 00 Maltdrycker 

– På kärl rymmande högst 10 liter 

2203 00 01 – – I flaska Fri 0
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2203 00 09 – – I annan behållare Fri 0 

2203 00 10 – På kärl rymmande mer än 10 liter Fri 0 

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; 
druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 

2204 10 – Mousserande vin 

– – Med en verklig alkoholhalt av minst 8,5 volymprocent 

2204 10 11 – – – Champagne 32 EUR/hl 0 

2204 10 19 – – – Annat 32 EUR/hl 0 

– – Annat 

2204 10 91 – – – Asti spumante 32 EUR/hl 0 

2204 10 99 – – – Annat 32 EUR/hl 0 

– Annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats eller av
brutits genom tillsats av alkohol 

2204 21 – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2204 21 10 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats 
med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt 
nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett 
övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 11 – – – – – – – Alsace 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0
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2204 21 19 – – – – – – – Pfalz 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22 – – – – – – – Rheinhessen 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23 – – – – – – – Tokaj 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 24 – – – – – – – Lazio 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26 – – – – – – – Toscana 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27 – – – – – – – Trentino, Alto Adige och Friuli 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 28 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32 – – – – – – – Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37 – – – – – – – Valencia 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38 – – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 21 42 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44 – – – – – – – Beaujolais 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62 – – – – – – – Piemonte (Piedmont) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66 – – – – – – – Toscana 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67 – – – – – – – Trentino och Alto Adige 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 69 – – – – – – – Dão, Bairrada och Douro 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71 – – – – – – – Navarra 13,1 EUR/hl 0
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2204 21 74 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77 – – – – – – – Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 78 – – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 21 79 – – – – – – Vita 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80 – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 81 – – – – – – – Tokaj 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82 – – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83 – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 21 84 – – – – – – Vita 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 85 – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 21 87 – – – – – Marsala 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89 – – – – – Portvin 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 91 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 92 – – – – – Sherry 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94 – – – – – Andra 18,6 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 21 95 – – – – – Portvin 15,8 EUR/hl 0
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2204 21 96 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98 – – – – – Andra 20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

1,75 EUR/% 
vol/hl 

0 

2204 29 – – Andra 

2204 29 10 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats 
med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt 
nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett 
övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 11 – – – – – – – Tokaj 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 29 42 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 43 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44 – – – – – – – Beaujolais 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 48 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0
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2204 29 58 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Vita 

2204 29 62 – – – – – – – Sicilia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64 – – – – – – – Veneto 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 29 71 – – – – – – – Puglia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72 – – – – – – – Sicilia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 75 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 77 – – – – – – – Tokaj 14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78 – – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 82 – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 29 83 – – – – – – Vita 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84 – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 29 87 – – – – – Marsala 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89 – – – – – Portvin 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92 – – – – – Sherry 12,1 EUR/hl 0
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2204 29 94 – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 29 95 – – – – – Portvin 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 96 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 98 – – – – – Andra 20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

1,75 EUR/% 
vol/hl 

0 

2204 30 – Annan druvmust 

2204 30 10 – – Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbru
tits på annat sätt än genom tillsats av alkohol 

32 0 

– – Annan 

– – – Med en densitet av högst 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med 
en verklig alkoholhalt av högst 1 volymprocent 

2204 30 92 – – – – Koncentrerad Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

2204 30 94 – – – – Annan Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

2204 30 96 – – – – Koncentrerad Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

2204 30 98 – – – – Annan Se bilaga 2 Fri värdetull (In
gångspris) 

2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med väx
ter eller aromatiska ämnen 

2205 10 – På kärl rymmande högst 2 liter 

2205 10 10 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 10,9 EUR/hl 0
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2205 10 90 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent 0,9 EUR/% 
vol/hl + 

6,4 EUR/hl 

0 

2205 90 – Andra 

2205 90 10 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 9 EUR/hl 0 

2205 90 90 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent 0,9 EUR/% 
vol/hl 

0 

2206 00 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; 
blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker 
och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2206 00 10 – ”Piquettevin” 1,3 EUR/% 
vol/hl MIN 
7,2 EUR/hl 

0 

– Andra 

– – Mousserande 

2206 00 31 – – – Cider och päronvin 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39 – – – Andra 19,2 EUR/hl 0 

– – Andra slag 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2206 00 51 – – – – Cider och päronvin 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59 – – – – Andra 7,7 EUR/hl 0 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2206 00 81 – – – – Cider och päronvin 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89 – – – – Andra 5,76 EUR/hl 0 

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett 
alkoholhalt 

2207 10 00 – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent 

19,2 EUR/hl Tullkvot_Etanol 
(27 000– 

100 000 t) ( 1 ) 

2207 20 00 – Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkohol
halt 

10,2 EUR/hl Tullkvot_Etanol 
(27 000– 

100 000 t) ( 1 )
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2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker 

2208 20 – Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåters
toder av druvor 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 20 12 – – – Konjak Fri 0 

2208 20 14 – – – Armagnac Fri 0 

2208 20 26 – – – Grappa Fri 0 

2208 20 27 – – – Brandy de Jerez Fri 0 

2208 20 29 – – – Annan Fri 0 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 20 40 – – – Rådestillat Fri 0 

– – – Annan 

2208 20 62 – – – – Konjak Fri 0 

2208 20 64 – – – – Armagnac Fri 0 

2208 20 86 – – – – Grappa Fri 0 

2208 20 87 – – – – Brandy de Jerez Fri 0 

2208 20 89 – – – – Annan Fri 0 

2208 30 – Whisky 

– – S.k. bourbon-whisky 

2208 30 11 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 19 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Scotch whisky 

– – – Maltwhisky 

2208 30 32 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0
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2208 30 38 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – – S.k. blended whisky 

2208 30 52 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 58 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – – Annan whisky 

2208 30 72 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 78 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Andra 

2208 30 82 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 88 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 40 – Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av 
jästa produkter av sockerrör 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 40 11 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

0,6 EUR/% 
vol/hl + 

3,2 EUR/hl 

0 

– – – Annan 

2208 40 31 – – – – Av ett värde överskridande 7,9 EUR per liter ren alkohol Fri 0 

2208 40 39 – – – – Andra 0,6 EUR/% 
vol/hl + 

3,2 EUR/hl 

0 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 40 51 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

0,6 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – – Annan 

2208 40 91 – – – – Av ett värde överskridande 2 EUR per liter ren alkohol Fri 0 

2208 40 99 – – – – Andra 0,6 EUR/% 
vol/hl 

0
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2208 50 – Gin och genever 

– – Gin 

2208 50 11 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 50 19 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Genever 

2208 50 91 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 50 99 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 60 – Vodka 

– – Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 11 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 60 19 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 91 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 60 99 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

2208 70 – Likör 

2208 70 10 – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 70 90 – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 90 – Annan 

– – Arrak, på kärl rymmande 

2208 90 11 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 90 19 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med 
undantag av likör), på kärl rymmande 

2208 90 33 – – – Högst 2 liter Fri 0
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2208 90 38 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Annan sprit och andra spritdrycker 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 90 41 – – – – Ouzo Fri 0 

– – – – Annan 

– – – – – Sprit (med undantag av likör) 

– – – – – – Av frukt 

2208 90 45 – – – – – – – Calvados Fri 0 

2208 90 48 – – – – – – – Andra slag Fri 0 

– – – – – – Andra slag 

2208 90 52 – – – – – – – Korn Fri 0 

2208 90 54 – – – – – – – Tequila Fri 0 

2208 90 56 – – – – – – – Andra slag Fri 0 

2208 90 69 – – – – – Andra spritdrycker Fri 0 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

– – – – Sprit (med undantag av likör) 

2208 90 71 – – – – – Av frukt Fri 0 

2208 90 75 – – – – – Tequila Fri 0 

2208 90 77 – – – – – Andra slag Fri 0 

2208 90 78 – – – – Andra spritdrycker Fri 0 

– – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent 

2208 90 91 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 1 EUR/% 
vol/hl + 

6,4 EUR/hl 

Tullkvot_Etanol 
(27 000– 

100 000 t) ( 1 ) 

2208 90 99 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 1 EUR/% vol/ 
hl 

Tullkvot_Etanol 
(27 000– 

100 000 t) ( 1 )
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2209 00 Ättika 

– Vinättika 

2209 00 11 – – På kärl rymmande högst 2 liter 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 4,8 EUR/hl 0 

– Annan ättika 

2209 00 91 – – På kärl rymmande högst 2 liter 5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,84 EUR/hl 0 

23 KAPITEL 23 – ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVS
MEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL 

2301 Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämp
liga som livsmedel; grevar 

2301 10 00 – Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; gre
var 

Fri 0 

2301 20 00 – Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur 

Fri 0 

2302 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, 
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxter 

2302 10 – Av majs 

2302 10 10 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 44 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2302 10 90 – – Andra 89 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2302 30 – Av vete 

2302 30 10 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt 
att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt med en 
maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 viktprocent av 
varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsub
stansen av den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent 

44 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2302 30 90 – – Andra 89 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 )
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2302 40 – Av annan spannmål 

– – Av ris 

2302 40 02 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 44 EUR/t 0 

2302 40 08 – – – Andra 89 EUR/t 0 

– – Andra 

2302 40 10 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, för
utsatt att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt 
med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 vikt
procent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet 
i torrsubstansen av den siktade produkten är minst 1,5 
viktprocent 

44 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2302 40 90 – – – Andra 89 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2302 50 00 – Av baljväxter 5,1 0 

2303 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, 
betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, 
drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, 
även i form av pelletar 

2303 10 – Återstoder från stärkelseframställning och liknande återsto
der 

– – Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undan
tag av koncentrerat majsstöpvatten) 

2303 10 11 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
mer än 40 viktprocent 

320 EUR/t Tullkvot_Kli 
(16 000– 

21 000 t) ( 1 ) 

2303 10 19 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
högst 40 viktprocent 

Fri 0 

2303 10 90 – – Andra Fri 0 

2303 20 – Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 

2303 20 10 – – Betmassa Fri 0 

2303 20 90 – – Annat Fri 0 

2303 30 00 – Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier Fri 0 

2304 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja
bönolja, även malda eller i form av pelletar 

Fri 0
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2305 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 

Fri 0 

2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vege
tabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av 
nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar 

2306 10 00 – Av bomullsfrön Fri 0 

2306 20 00 – Av linfrön Fri 0 

2306 30 00 – Av solrosfrön Fri 0 

– Av raps- eller rybsfrön 

2306 41 00 – – Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra Fri 0 

2306 49 00 – – Andra Fri 0 

2306 50 00 – Av kokosnötter eller kopra Fri 0 

2306 60 00 – Av palmnötter eller palmkärnor Fri 0 

2306 90 – Andra 

2306 90 05 – – Av majsgroddar Fri 0 

– – Andra 

– – – Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja 

2306 90 11 – – – – Innehållande högst 3 viktprocent olivolja Fri 0 

2306 90 19 – – – – Innehållande mer än 3 viktprocent olivolja 48 EUR/t 0 

2306 90 90 – – – Andra Fri 0 

2307 00 Vindruv; rå vinsten 

– Vindruv 

2307 00 11 – – Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torr
substanshalt av minst 25 viktprocent 

Fri 0 

2307 00 19 – – Annan 1,62 EUR/kg/ 
tot. alc. 

0 

2307 00 90 – Rå vinsten Fri 0
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2308 00 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska 
återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid 
utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, även i form av pelletar 

– Återstoder från vindruvspressning 

2308 00 11 – – Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torr
substanshalt av minst 40 viktprocent 

Fri 0 

2308 00 19 – – Andra 1,62 EUR/kg/ 
tot. alc. 

0 

2308 00 40 – Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, 
annan än vindruvor 

Fri 0 

2308 00 90 – Andra slag 1,6 0 

2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur 

2309 10 – Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar 

– – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller 
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt 
nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 
och 2106 90 55 eller mjölkprodukter 

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap el
ler andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 10 11 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

Fri 0 

2309 10 13 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

498 EUR/t 0 

2309 10 15 – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent 
mjölkprodukter 

730 EUR/t 0 

2309 10 19 – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 948 EUR/t 0 

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stär
kelse 

2309 10 31 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

Fri 0 

2309 10 33 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

530 EUR/t 0
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2309 10 39 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 888 EUR/t 0 

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 10 51 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

102 EUR/t 0 

2309 10 53 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

577 EUR/t 0 

2309 10 59 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 730 EUR/t 0 

2309 10 70 – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 
men innehållande mjölkprodukter 

948 EUR/t 0 

2309 10 90 – – Andra 9,6 0 

2309 90 – Andra slag 

2309 90 10 – – Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur 3,8 0 

2309 90 20 – – Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till 
detta kapitel 

Fri 0 

– – Andra, inbegripet förblandningar 

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap el
ler andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt 
nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 
och 2106 90 55 eller mjölkprodukter 

– – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin sirap 
eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 90 31 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

23 EUR/t 0 

2309 90 33 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

498 EUR/t 0 

2309 90 35 – – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktpro
cent mjölkprodukter 

730 EUR/t 0 

2309 90 39 – – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 948 EUR/t 0 

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent 
stärkelse
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2309 90 41 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

55 EUR/t 0 

2309 90 43 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

530 EUR/t 0 

2309 90 49 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 888 EUR/t 0 

– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 90 51 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

102 EUR/t 0 

2309 90 53 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktpro
cent mjölkprodukter 

577 EUR/t 0 

2309 90 59 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 730 EUR/t 0 

2309 90 70 – – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltod
extrin men innehållande mjölkprodukter 

948 EUR/t 0 

– – – Andra 

2309 90 91 – – – – Sockerbetspulp med tillsats av melass 12 0 

– – – – Andra 

2309 90 95 – – – – – Innehållande minst 49 viktprocent kolinklorid, på or
ganisk eller oorganisk bas 

9,6 0 

2309 90 99 – – – – – Andra 9,6 0 

24 KAPITEL 24 – TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

2401 Råtobak; tobaksavfall 

2401 10 – Tobak, ostripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 10 10 – – – Värmetorkad Virginiatobak 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2401 10 20 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 30 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 10 41 – – – – Av Kentuckytyp 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 49 – – – – Annan 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Annan 

2401 10 50 – – – Ljus lufttorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 60 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 70 – – – Mörk lufttorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 80 – – – Värmetorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 10 90 – – – Annan tobak 10 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2401 20 – Tobak, helt eller delvis stripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 20 10 – – – Värmetorkad Virginiatobak 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 20 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 30 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 20 41 – – – – Av Kentuckytyp 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 49 – – – – Annan 18,4 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

24 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Annan 

2401 20 50 – – – Ljus lufttorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 60 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 70 – – – Mörk lufttorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2401 20 80 – – – Värmetorkad tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 20 90 – – – Annan tobak 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2401 30 00 – Tobaksavfall 11,2 MIN 
22 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 

56 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersätt
ning 

2402 10 00 – Cigarrer och cigariller innehållande tobak 26 Tullkvot_Cigaretter 
(2 500 t) 

2402 20 – Cigaretter innehållande tobak 

2402 20 10 – – Innehållande kryddnejlikor 10 0 

2402 20 90 – – Andra 57,6 Tullkvot_Cigaretter 
(2 500 t) 

2402 90 00 – Andra slag 57,6 0 

2403 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”ho
mogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt 

2403 10 – Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett 
mängden) 

2403 10 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g 74,9 0 

2403 10 90 – – Andra 74,9 0 

– Andra slag 

2403 91 00 – – ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak 16,6 0 

2403 99 – – Andra 

2403 99 10 – – – Tuggtobak och snus 41,6 0
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2403 99 90 – – – Andra 16,6 0 

V AVDELNING V – MINERALISKA PRODUKTER 

25 KAPITEL 25 – SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK 
OCH CEMENT 

2501 00 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natri
umklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av 
klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten 

2501 00 10 – Havsvatten och saltmoderlut Fri 0 

– Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren 
natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av 
klumpförebyggande medel eller flytmedel 

2501 00 31 – – Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) 
för framställning av andra produkter 

Fri 0 

– – Annat 

2501 00 51 – – – Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet 
raffinering) annat än konservering eller beredning av fö
doämnen för människor eller djur 

1,7 EUR/ 
1 000 kg/net 

3 

– – – Annat 

2501 00 91 – – – – Salt lämpligt till människoföda 2,6 EUR/ 
1 000 kg/net 

3 

2501 00 99 – – – – Annat 2,6 EUR/ 
1 000 kg/net 

3 

2502 00 00 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade Fri 0 

2503 00 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och 
kolloidalt svavel 

2503 00 10 – Råsvavel och oraffinerat svavel Fri 0 

2503 00 90 – Annat 1,7 0 

2504 Naturlig grafit 

2504 10 00 – I pulver eller flingor Fri 0 

2504 90 00 – Annan Fri 0
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2505 Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig 
sand enligt kap. 26 

2505 10 00 – Kvartssand Fri 0 

2505 90 00 – Annan Fri 0 

2506 Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen 
eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, 
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2506 10 00 – Kvarts Fri 0 

2506 20 00 – Kvartsit Fri 0 

2507 00 Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända 

2507 00 20 – Kaolin Fri 0 

2507 00 80 – Andra kaolinartade leror Fri 0 

2508 Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 
6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; 
chamotte och dinas 

2508 10 00 – Bentonit Fri 0 

2508 30 00 – Eldfast lera Fri 0 

2508 40 00 – Annan lera Fri 0 

2508 50 00 – Andalusit, cyanit och sillimanit Fri 0 

2508 60 00 – Mullit Fri 0 

2508 70 00 – Chamotte och dinas Fri 0 

2509 00 00 Krita Fri 0 

2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater 
och fosfatkrita 

2510 10 00 – Omalen Fri 0 

2510 20 00 – Malen Fri 0 

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat 
(witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816 

2511 10 00 – Naturligt bariumsulfat (tungspat) Fri 0
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2511 20 00 – Naturligt bariumkarbonat (witherit) Fri 0 

2512 00 00 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diato
mit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, 
med en skrymdensitet av högst 1 

Fri 0 

2513 Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra 
naturliga slipmedel, även värmebehandlade 

2513 10 00 – Pimsten Fri 0 

2513 20 00 – Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga 
slipmedel 

Fri 0 

2514 00 00 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom såg
ning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk 
eller rektangulär form 

Fri 0 

2515 Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- 
eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 
samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, 
genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Marmor och travertin 

2515 11 00 – – Obearbetade eller grovhuggna Fri 0 

2515 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2515 12 20 – – – Med en tjocklek av högst 4 cm Fri 0 

2515 12 50 – – – Med en tjocklek av mer än 4 cm men högst 25 cm Fri 0 

2515 12 90 – – – Andra Fri 0 

2515 20 00 – S.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnads
kalksten; alabaster 

Fri 0 

2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller 
byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, ge
nom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Granit 

2516 11 00 – – Obearbetad eller grovhuggen Fri 0 

2516 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2516 12 10 – – – Med en tjocklek av högst 25 cm Fri 0
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2516 12 90 – – – Andra Fri 0 

2516 20 00 – Sandsten Fri 0 

2516 90 00 – Annan monument- eller byggnadssten Fri 0 

2517 Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyg
gen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av 
slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande så
dana material som är nämnda i första delen av detta nummer; 
tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt 
nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade 

2517 10 – Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, ban
byggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade 

2517 10 10 – – Småsten, grus, singel och flinta Fri 0 

2517 10 20 – – Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad 
eller krossad 

Fri 0 

2517 10 80 – – Andra slag Fri 0 

2517 20 00 – Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även in
nehållande sådana material som är nämnda i nr 2517 10 

Fri 0 

2517 30 00 – Tjärmakadam Fri 0 

– Krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 
2516, även värmebehandlade 

2517 41 00 – – Av marmor Fri 0 

2517 49 00 – – Andra slag Fri 0 

2518 Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är 
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på 
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektang
ulär form; stampmassa av dolomit 

2518 10 00 – Obränd eller icke sintrad dolomit Fri 0 

2518 20 00 – Bränd eller sintrad dolomit Fri 0 

2518 30 00 – Stampmassa av dolomit Fri 0
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2519 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; 
dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder 
av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumox
id, även ren 

2519 10 00 – Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) Fri 0 

2519 90 – Andra slag 

2519 90 10 – – Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkar
bonat 

1,7 0 

2519 90 30 – – Dödbränd (sintrad) magnesia Fri 0 

2519 90 90 – – Andra Fri 0 

2520 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande 
små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel 

2520 10 00 – Gipssten; anhydrit Fri 0 

2520 20 – Bränd gips 

2520 20 10 – – För byggnadsändamål Fri 0 

2520 20 90 – – Annan Fri 0 

2521 00 00 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana 
slag som vanligen används för framställning av kalk eller 
cement 

Fri 0 

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kal
ciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825 

2522 10 00 – Osläckt kalk 1,7 0 

2522 20 00 – Släckt kalk 1,7 0 

2522 30 00 – Hydraulisk kalk 1,7 0 

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande 
hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker 

2523 10 00 – Cementklinker 1,7 0 

– Portlandcement 

2523 21 00 – – Vit cement, även artificiellt färgad 1,7 0 

2523 29 00 – – Annan 1,7 0
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2523 30 00 – Aluminatcement 1,7 0 

2523 90 – Annan hydraulisk cement 

2523 90 10 – – Slaggcement 1,7 0 

2523 90 80 – – Annan 1,7 0 

2524 Asbest 

2524 10 00 – Krokidolit Fri 0 

2524 90 00 – Annan Fri 0 

2525 Glimmer, även kluven; glimmeravfall 

2525 10 00 – Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller 
bladglimmer 

Fri 0 

2525 20 00 – Glimmerpulver Fri 0 

2525 30 00 – Glimmeravfall Fri 0 

2526 Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt 
sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller 
plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2526 10 00 – Varken krossad eller pulveriserad Fri 0 

2526 20 00 – Krossad eller pulveriserad Fri 0 

2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även 
brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga salt
lösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent 
H 3 BO 3 , beräknat på torrsubstansen 

2528 10 00 – Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natrium
borat, även bränt 

Fri 0 

2528 90 00 – Andra slag Fri 0 

2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat 

2529 10 00 – Fältspat Fri 0 

– Flusspat 

2529 21 00 – – Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid Fri 0 

2529 22 00 – – Innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid Fri 0
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2529 30 00 – Leucit; nefelin och nefelinsyenit Fri 0 

2530 Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

2530 10 – Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 

2530 10 10 – – Perlit Fri 0 

2530 10 90 – – Vermikulit och klorit Fri 0 

2530 20 00 – Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) Fri 0 

2530 90 – Andra slag 

2530 90 20 – – Sepiolit (sjöskum) Fri 0 

2530 90 98 – – Andra Fri 0 

26 KAPITEL 26 – MALM, SLAGG OCH ASKA 

2601 Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

– Järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

2601 11 00 – – Osintrad Fri 0 

2601 12 00 – – Sintrad Fri 0 

2601 20 00 – Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider Fri 0 

2602 00 00 Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig mangan
malm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 vikt
procent, beräknat på torrsubstansen 

Fri 0 

2603 00 00 Kopparmalm, även anrikad Fri 0 

2604 00 00 Nickelmalm, även anrikad Fri 0 

2605 00 00 Koboltmalm, även anrikad Fri 0 

2606 00 00 Aluminiummalm, även anrikad Fri 0 

2607 00 00 Blymalm, även anrikad Fri 0 

2608 00 00 Zinkmalm, även anrikad Fri 0 

2609 00 00 Tennmalm, även anrikad Fri 0 

2610 00 00 Krommalm, även anrikad Fri 0 

2611 00 00 Volframmalm, även anrikad Fri 0
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2612 Uranmalm och toriummalm, även anrikade 

2612 10 – Uranmalm, även anrikad 

2612 10 10 – – Uranmalm och pechblände, även anrikade, med en uran
halt av mer än 5 viktprocent (Euratom) 

Fri 0 

2612 10 90 – – Annan Fri 0 

2612 20 – Toriummalm, även anrikad 

2612 20 10 – – Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, även anri
kade, med en toriumhalt av mer än 20 viktprocent (Eura
tom) 

Fri 0 

2612 20 90 – – Annan Fri 0 

2613 Molybdenmalm, även anrikad 

2613 10 00 – Rostad Fri 0 

2613 90 00 – Annan Fri 0 

2614 00 Titanmalm, även anrikad 

2614 00 10 – Ilmenit, även anrikad Fri 0 

2614 00 90 – Annan Fri 0 

2615 Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, 
även anrikade 

2615 10 00 – Zirkoniummalm, även anrikad Fri 0 

2615 90 – Andra slag 

2615 90 10 – – Niobmalm och tantalmalm, även anrikade Fri 0 

2615 90 90 – – Vanadinmalm, även anrikad Fri 0 

2616 Ädelmetallmalm, även anrikad 

2616 10 00 – Silvermalm, även anrikad Fri 0 

2616 90 00 – Andra slag Fri 0 

2617 Annan malm, även anrikad 

2617 10 00 – Antimonmalm, även anrikad Fri 0 

2617 90 00 – Andra slag Fri 0
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2618 00 00 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning Fri 0 

2619 00 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och 
ståltillverkning 

2619 00 20 – Avfall lämpligt för utvinning av järn eller mangan Fri 0 

2619 00 40 – Slagg lämplig för utvinning av titanoxid Fri 0 

2619 00 80 – Andra Fri 0 

2620 Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltill
verkning), innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar 

– Innehållande huvudsakligen zink 

2620 11 00 – – Hårdzink Fri 0 

2620 19 00 – – Andra Fri 0 

– Innehållande huvudsakligen bly 

2620 21 00 – – Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel Fri 0 

2620 29 00 – – Andra Fri 0 

2620 30 00 – Innehållande huvudsakligen koppar Fri 0 

2620 40 00 – Innehållande huvudsakligen aluminium Fri 0 

2620 60 00 – Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar 
därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik 
eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska 
föreningar 

Fri 0 

– Andra slag 

2620 91 00 – – Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller 
blandningar därav 

Fri 0 

2620 99 – – Andra slag 

2620 99 10 – – – Innehållande huvudsakligen nickel Fri 0 

2620 99 20 – – – Innehållande huvudsakligen niob eller tantal Fri 0 

2620 99 40 – – – Innehållande huvudsakligen tenn Fri 0 

2620 99 60 – – – Innehållande huvudsakligen titan Fri 0
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2620 99 95 – – – Andra Fri 0 

2621 Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; 
aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall 

2621 10 00 – Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall Fri 0 

2621 90 00 – Andra Fri 0 

27 KAPITEL 27 – MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR 
OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMI
NÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER 

2701 Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av 
stenkol 

– Stenkol, även pulveriserad men inte agglomererad 

2701 11 – – Antracit 

2701 11 10 – – – Innehållande högst 10 % flyktiga ämnen (beräknat på 
torr, mineralfri substans) 

Fri 0 

2701 11 90 – – – Annan Fri 0 

2701 12 – – Bituminös stenkol 

2701 12 10 – – – Kokskol Fri 0 

2701 12 90 – – – Annan Fri 0 

2701 19 00 – – Annan stenkol Fri 0 

2701 20 00 – Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol Fri 0 

2702 Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet) 

2702 10 00 – Brunkol, även pulveriserad, men inte agglomererad Fri 0 

2702 20 00 – Agglomererad brunkol Fri 0 

2703 00 00 Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad Fri 0 

2704 00 Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller 
torv, även agglomererad; retortkol 

– Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol 

2704 00 11 – – Avsedd att användas för tillverkning av elektroder Fri 0
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2704 00 19 – – Annan Fri 0 

2704 00 30 – Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol Fri 0 

2704 00 90 – Andra slag Fri 0 

2705 00 00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än 
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

Fri 0 

2706 00 00 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, 
även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet 
s.k. preparerad tjära 

Fri 0 

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av 
högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka 
vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av 
de ickearomatiska beståndsdelarna 

2707 10 – Bensen (bensol) 

2707 10 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 10 90 – – Annan Fri 0 

2707 20 – Toluen (toluol) 

2707 20 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 20 90 – – Annan Fri 0 

2707 30 – Xylener (xylol) 

2707 30 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 30 90 – – Annan Fri 0 

2707 40 00 – Naftalen (naftalin) Fri 0 

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 
65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid 
bestämning med metoden enligt ASTM D 86 

2707 50 10 – – Avsedda att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 50 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

2707 91 00 – – Kreosotoljor 1,7 0 

2707 99 – – Andra 

– – – Råoljor
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2707 99 11 – – – – Råa lättoljor som ger minst 90 volymprocent destillat 
vid 200 °C 

1,7 0 

2707 99 19 – – – – Andra Fri 0 

2707 99 30 – – – Svavelhaltiga toppfraktioner Fri 0 

2707 99 50 – – – Basiska produkter 1,7 0 

2707 99 70 – – – Antracen Fri 0 

2707 99 80 – – – Fenoler 1,2 0 

– – – Andra 

2707 99 91 – – – – Avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 2803 Fri 0 

2707 99 99 – – – – Andra 1,7 0 

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av så
dant beck 

2708 10 00 – Beck Fri 0 

2708 20 00 – Koks Fri 0 

2709 00 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 

2709 00 10 – Naturgaskondensat Fri 0 

2709 00 90 – Annan Fri 0 

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra 
än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel 
minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral; avfallsoljor 

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (an
dra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande be
ståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor 

2710 11 – – Lättoljor och produkter 

2710 11 11 – – – För en särskild process 4,7 0
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2710 11 15 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 11 11 

4,7 0 

– – – Andra 

– – – – Specialdestillat 

2710 11 21 – – – – – Petroleumnafta 4,7 0 

2710 11 25 – – – – – Andra 4,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Motorbensin 

2710 11 31 – – – – – – Flygbensin 4,7 0 

– – – – – – Annan, med en blyhalt av 

– – – – – – – Högst 0,013 gram per liter 

2710 11 41 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 95 4,7 0 

2710 11 45 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre 
än 98 

4,7 0 

2710 11 49 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 4,7 0 

– – – – – – – Mer än 0,013 gram per liter 

2710 11 51 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 98 4,7 0 

2710 11 59 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 4,7 0 

2710 11 70 – – – – – Jetbensin 4,7 0 

2710 11 90 – – – – – Andra lättoljor 4,7 0 

2710 19 – – Andra slag 

– – – Mellanoljor 

2710 19 11 – – – – För en särskild process 4,7 0
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2710 19 15 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 11 

4,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Fotogen 

2710 19 21 – – – – – – Flygfotogen 4,7 0 

2710 19 25 – – – – – – Annan 4,7 0 

2710 19 29 – – – – – Andra 4,7 0 

– – – Tungoljor 

– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor) 

2710 19 31 – – – – – För en särskild process 3,5 0 

2710 19 35 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 31 

3,5 0 

– – – – – Andra 

2710 19 41 – – – – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel 3,5 0 

2710 19 45 – – – – – – Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 
viktprocent svavel 

3,5 0 

2710 19 49 – – – – – – Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel 3,5 0 

– – – – Eldningsoljor 

2710 19 51 – – – – – För en särskild process 3,5 0 

2710 19 55 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 51 

3,5 0 

– – – – – Andra 

2710 19 61 – – – – – – Innehållande högst 1 viktprocent svavel 3,5 0 

2710 19 63 – – – – – – Innehållande mer än 1 viktprocent men högst 2 vikt
procent svavel 

3,5 0 

2710 19 65 – – – – – – Innehållande mer än 2 viktprocent men högst 2,8 
viktprocent svavel 

3,5 0
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2710 19 69 – – – – – – Innehållande mer än 2,8 viktprocent svavel 3,5 0 

– – – – Smörjoljor; andra oljor 

2710 19 71 – – – – – För en särskild process 3,7 0 

2710 19 75 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 71 

3,7 0 

– – – – – Andra 

2710 19 81 – – – – – – Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor 3,7 0 

2710 19 83 – – – – – – Hydrauloljor 3,7 0 

2710 19 85 – – – – – – Teknisk vit olja och flytande paraffin 3,7 0 

2710 19 87 – – – – – – Transmissionsoljor 3,7 0 

2710 19 91 – – – – – – Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskydds
oljor 

3,7 0 

2710 19 93 – – – – – – Isoleroljor 3,7 0 

2710 19 99 – – – – – – Andra smörjoljor och andra oljor 3,7 0 

– Avfallsoljor 

2710 91 00 – – Innehållande polyklorerade bifenlyer (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

3,5 0 

2710 99 00 – – Andra 3,5 0 

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

– Förtätade till vätska 

2711 11 00 – – Naturgas 0,7 0 

2711 12 – – Propan 

– – – Propan med en renhetsgrad av minst 99 % 

2711 12 11 – – – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 8 0
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2711 12 19 – – – – Annan Fri 0 

– – – Annan 

2711 12 91 – – – – För en särskild process 0,7 0 

2711 12 93 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 12 91 

0,7 0 

– – – – Annan 

2711 12 94 – – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre 
än 99 % 

0,7 0 

2711 12 97 – – – – – Annan 0,7 0 

2711 13 – – Butan 

2711 13 10 – – – För en särskild process 0,7 0 

2711 13 30 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 13 10 

0,7 0 

– – – Annan 

2711 13 91 – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre 
än 95 % 

0,7 0 

2711 13 97 – – – – Annan 0,7 0 

2711 14 00 – – Eten, propen, buten och butadien 0,7 0 

2711 19 00 – – Andra 0,7 0 

– I gasform 

2711 21 00 – – Naturgas 0,7 0 

2711 29 00 – – Andra 0,7 0 

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax 
(lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produk
ter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även 
färgade 

2712 10 – Vaselin 

2712 10 10 – – Råvaselin 0,7 0 

2712 10 90 – – Annan 2,2 0
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2712 20 – Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja 

2712 20 10 – – Syntetiskt paraffin med en molekylvikt av minst 460 men 
högst 1 560 

Fri 0 

2712 20 90 – – Annat 2,2 0 

2712 90 – Andra slag 

– – Ozokerit, montanvax (lignitvax) och torovax (naturliga pro
dukter) 

2712 90 11 – – – Råa 0,7 0 

2712 90 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Andra 

– – – Råa 

2712 90 31 – – – – För en särskild process 0,7 0 

2712 90 33 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2712 90 31 

0,7 0 

2712 90 39 – – – – Andra 0,7 0 

– – – Andra 

2712 90 91 – – – – Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktpro
cent 1-alkener med en kedjelängd av minst 24 kolato
mer men högst 28 kolatomer 

Fri 0 

2712 90 99 – – – – Andra 2,2 0 

2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återsto
der från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mi
neral 

– Petroleumkoks 

2713 11 00 – – Inte kalcinerad Fri 0 

2713 12 00 – – Kalcinerad Fri 0 

2713 20 00 – Petroleumbitumen (asfalt) Fri 0 

2713 90 – Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

2713 90 10 – – Avsedda för framställning av produkter enligt nr 2803 Fri 0
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2713 90 90 – – Andra 0,7 0 

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och olje
skiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten 

2714 10 00 – Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumen
haltig sand 

Fri 0 

2714 90 00 – Andra slag Fri 0 

2715 00 00 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitu
men, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck 
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”) 

Fri 0 

2716 00 00 Elektrisk energi Fri 0 

VI AVDELNING VI – PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRS
TÅENDE INDUSTRIER 

28 KAPITEL 28 – OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA 
OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, 
AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA 
GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER 

I. KEMISKA GRUNDÄMNEN 

2801 Fluor, klor, brom och jod 

2801 10 00 – Klor 5,5 0 

2801 20 00 – Jod Fri 0 

2801 30 – Fluor; brom 

2801 30 10 – – Fluor 5 0 

2801 30 90 – – Brom 5,5 0 

2802 00 00 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel 4,6 0 

2803 00 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans) 

2803 00 10 – Metansvart Fri 0 

2803 00 80 – Andra slag Fri 0 

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller 

2804 10 00 – Väte 3,7 0 

– Ädelgaser
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2804 21 00 – – Argon 5 0 

2804 29 – – Andra 

2804 29 10 – – – Helium Fri 0 

2804 29 90 – – – Andra 5 0 

2804 30 00 – Kväve 5,5 0 

2804 40 00 – Syre 5 0 

2804 50 – Bor; tellur 

2804 50 10 – – Bor 5,5 0 

2804 50 90 – – Tellur 2,1 0 

– Kisel 

2804 61 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel Fri 0 

2804 69 00 – – Annan 5,5 5 

2804 70 00 – Fosfor 5,5 0 

2804 80 00 – Arsenik 2,1 0 

2804 90 00 – Selen Fri 0 

2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordarts
metaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade 
med varandra; kvicksilver 

– Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller 

2805 11 00 – – Natrium 5 5 

2805 12 00 – – Kalcium 5,5 5 

2805 19 – – Andra 

2805 19 10 – – – Strontium och barium 5,5 5 

2805 19 90 – – – Andra 4,1 3 

2805 30 – Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blan
dade eller legerade med varandra 

2805 30 10 – – Blandade eller legerade med varandra 5,5 5
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2805 30 90 – – Andra 2,7 3 

2805 40 – Kvicksilver 

2805 40 10 – – I flaskor med en nettovikt av 34,5 kg (standardvikt) och ett 
fob-värde per flaska av högst 224 EUR 

3 3 

2805 40 90 – – Andra Fri 0 

II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREFÖR
ENINGAR AV ICKEMETALLER 

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsy
ra 

2806 10 00 – Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra) 5,5 0 

2806 20 00 – Klorosvavelsyra 5,5 0 

2807 00 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 

2807 00 10 – Svavelsyra 3 0 

2807 00 90 – Oleum (rykande svavelsyra) 3 0 

2808 00 00 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra 5,5 0 

2809 Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt 
definierade 

2809 10 00 – Fosforpentaoxid 5,5 0 

2809 20 00 – Fosforsyra och polyfosforsyror 5,5 0 

2810 00 Boroxider; borsyror 

2810 00 10 – Dibortrioxid Fri 0 

2810 00 90 – Andra 3,7 0 

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar 
av ickemetaller 

– Andra oorganiska syror 

2811 11 00 – – Vätefluorid (fluorvätesyra) 5,5 0 

2811 19 – – Andra 

2811 19 10 – – – Vätebromid (bromvätesyra) Fri 0
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2811 19 20 – – – Vätecyanid (blåsyra) 5,3 0 

2811 19 80 – – – Andra 5,3 0 

– Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller 

2811 21 00 – – Koldioxid (kolsyra) 5,5 0 

2811 22 00 – – Kiseldioxid 4,6 0 

2811 29 – – Andra 

2811 29 05 – – – Svaveldioxid 5,5 0 

2811 29 10 – – – Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid); diarseniktrioxid 4,6 0 

2811 29 30 – – – Kväveoxider 5 0 

2811 29 90 – – – Andra 5,3 0 

III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKEME
TALLER 

2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller 

2812 10 – Klorider och kloridoxider 

– – Av fosfor 

2812 10 11 – – – Fosforylklorid (fosforkloridoxid) 5,5 0 

2812 10 15 – – – Fosfortriklorid 5,5 0 

2812 10 16 – – – Fosforpentaklorid 5,5 0 

2812 10 18 – – – Andra 5,5 0 

– – Andra 

2812 10 91 – – – Disvaveldiklorid 5,5 0 

2812 10 93 – – – Svaveldiklorid 5,5 0 

2812 10 94 – – – Fosgen (karbonylklorid) 5,5 0 

2812 10 95 – – – Tionyldiklorid (tionylklorid) 5,5 0 

2812 10 99 – – – Andra 5,5 0 

2812 90 00 – Andra slag 5,5 0
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2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid 

2813 10 00 – Koldisulfid (kolsvavla) 5,5 0 

2813 90 – Andra slag 

2813 90 10 – – Fosforsulfider, inbegripet kommersiell fosfortrisulfid 5,3 0 

2813 90 90 – – Andra 3,7 0 

IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER 
OCH PEROXIDER AV METALLER 

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning 

2814 10 00 – Vattenfri ammoniak 5,5 0 

2814 20 00 – Ammoniak i vattenlösning 5,5 0 

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt ka
li); natriumperoxid och kaliumperoxid 

– Natriumhydroxid (kaustik soda) 

2815 11 00 – – I fast form 5,5 0 

2815 12 00 – – I vattenlösning (natronlut) 5,5 0 

2815 20 – Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 

2815 20 10 – – I fast form 5,5 0 

2815 20 90 – – I vattenlösning (kalilut) 5,5 0 

2815 30 00 – Natriumperoxid och kaliumperoxid 5,5 0 

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydrox
ider och peroxider av strontium eller barium 

2816 10 00 – Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 4,1 0 

2816 40 00 – Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 5,5 0 

2817 00 00 Zinkoxid; zinkperoxid 5,5 0
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2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiu
moxid; aluminiumhydroxid 

2818 10 – Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad 

– – Innehållande 98,5 viktprocent aluminiumoxid eller mer 

2818 10 11 – – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 
mindre än 50 % av totalvikten 

5,2 0 

2818 10 19 – – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 
50 % eller mer av totalvikten 

5,2 0 

– – Innehållande mindre än 98,5 viktprocent aluminiumoxid 

2818 10 91 – – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 
mindre än 50 % av totalvikten 

5,2 0 

2818 10 99 – – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 
50 % eller mer av totalvikten 

5,2 0 

2818 20 00 – Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 4 3 

2818 30 00 – Aluminiumhydroxid 5,5 5 

2819 Kromoxider och kromhydroxider 

2819 10 00 – Kromtrioxid 5,5 0 

2819 90 – Andra slag 

2819 90 10 – – Kromdioxid 3,7 0 

2819 90 90 – – Andra 5,5 0 

2820 Manganoxider 

2820 10 00 – Mangandioxid 5,3 0 

2820 90 – Andra slag 

2820 90 10 – – Manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan Fri 0 

2820 90 90 – – Andra 5,5 0 

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande 
minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe 2 O 3 

2821 10 00 – Järnoxider och järnhydroxider 4,6 0
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2821 20 00 – Jordpigment 4,6 0 

2822 00 00 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltox
ider 

4,6 0 

2823 00 00 Titanoxider 5,5 0 

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja 

2824 10 00 – Blymonooxid (massikot, blyglete) 5,5 0 

2824 90 – Andra slag 

2824 90 10 – – Mönja och orangemönja 5,5 0 

2824 90 90 – – Andra 5,5 0 

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metall
hydroxider och metallperoxider 

2825 10 00 – Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen 

5,5 0 

2825 20 00 – Litiumoxid och litiumhydroxid 5,3 0 

2825 30 00 – Vanadinoxider och vanadinhydroxider 5,5 0 

2825 40 00 – Nickeloxider och nickelhydroxider Fri 0 

2825 50 00 – Kopparoxider och kopparhydroxider 3,2 0 

2825 60 00 – Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 5,5 0 

2825 70 00 – Molybdenoxider och molybdenhydroxider 5,3 0 

2825 80 00 – Antimonoxider 5,5 0 

2825 90 – Andra slag 

– – Oxid, hydroxid och peroxid av kalcium 

2825 90 11 – – – Kalciumhydroxid, med en renhetsgrad av minst 98 vikt
procent beräknad på torrvikten, i form av korn varav - 
högst 1 viktprocent har en kornstorlek på mer än 75 
mikrometer varav - högst 4 viktprocent har en korns
torlek på mindre än 1,3 mikrometer 

Fri 0 

2825 90 19 – – – Annan 4,6 0 

2825 90 20 – – Berylliumoxid och berylliumhydroxid 5,3 0 

2825 90 30 – – Tennoxider 5,5 0
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2825 90 40 – – Volframoxider och volframhydroxider 4,6 0 

2825 90 60 – – Kadmiumoxid Fri 0 

2825 90 80 – – Andra 5,5 0 

V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV 
OORGANISKA SYROR 

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluor
komplexa salter 

– Fluorider 

2826 12 00 – – Av aluminium 5,3 0 

2826 19 – – Andra 

2826 19 10 – – – Av ammonium eller natrium 5,5 0 

2826 19 90 – – – Andra 5,3 0 

2826 30 00 – Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 5,5 0 

2826 90 – Andra slag 

2826 90 10 – – Dikaliumhexafluorozirkonat 5 0 

2826 90 80 – – Andra 5,5 0 

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och 
bromidoxider; jodider och jodidoxider 

2827 10 00 – Ammoniumklorid (salmiak) 5,5 0 

2827 20 00 – Kalciumklorid 4,6 0 

– Andra klorider 

2827 31 00 – – Magnesiumklorid 4,6 0 

2827 32 00 – – Aluminiumklorid 5,5 0 

2827 35 00 – – Nickelklorid 5,5 0 

2827 39 – – Andra 

2827 39 10 – – – Av tenn 4,1 0 

2827 39 20 – – – Järnklorider 2,1 0 

2827 39 30 – – – Koboltklorider 5,5 0
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2827 39 85 – – – Andra 5,5 0 

– Kloridoxider och hydroxidklorider 

2827 41 00 – – Av koppar 3,2 0 

2827 49 – – Andra 

2827 49 10 – – – Av bly 3,2 0 

2827 49 90 – – – Andra 5,3 0 

– Bromider och bromidoxider 

2827 51 00 – – Natriumbromid och kaliumbromid 5,5 0 

2827 59 00 – – Andra 5,5 0 

2827 60 00 – Jodider och jodidoxider 5,5 0 

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypo
bromiter 

2828 10 00 – Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklo
riter 

5,5 0 

2828 90 00 – Andra slag 5,5 0 

2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater 
och perjodater 

– Klorater 

2829 11 00 – – Natriumklorat 5,5 0 

2829 19 00 – – Andra 5,5 0 

2829 90 – Andra slag 

2829 90 10 – – Perklorater 4,8 0 

2829 90 40 – – Kaliumbromat och natriumbromat Fri 0 

2829 90 80 – – Andra 5,5 0 

2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade 

2830 10 00 – Natriumsulfider 5,5 0
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2830 90 – Andra slag 

2830 90 11 – – Kalciumsulfid; antimonsulfider; järnsulfider 4,6 0 

2830 90 85 – – Andra 5,5 0 

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater 

2831 10 00 – Av natrium 5,5 0 

2831 90 00 – Andra slag 5,5 0 

2832 Sulfiter; tiosulfater 

2832 10 00 – Natriumsulfiter 5,5 0 

2832 20 00 – Andra sulfiter 5,5 0 

2832 30 00 – Tiosulfater 5,5 0 

2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater) 

– Natriumsulfater 

2833 11 00 – – Dinatriumsulfat 5,5 0 

2833 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Andra sulfater 

2833 21 00 – – Magnesiumsulfater 5,5 0 

2833 22 00 – – Aluminiumsulfat 5,5 0 

2833 24 00 – – Nickelsulfater 5 0 

2833 25 00 – – Kopparsulfater 3,2 0 

2833 27 00 – – Bariumsulfat 5,5 0 

2833 29 – – Andra 

2833 29 20 – – – Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat 5,5 0 

2833 29 30 – – – Koboltsulfater; titansulfater 5,3 0 

2833 29 50 – – – Järnsulfater 5 0 

2833 29 60 – – – Blysulfater 4,6 0 

2833 29 90 – – – Andra 5 0
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2833 30 00 – Alunarter 5,5 0 

2833 40 00 – Peroxosulfater (persulfater) 5,5 0 

2834 Nitriter; nitrater 

2834 10 00 – Nitriter 5,5 0 

– Nitrater 

2834 21 00 – – Kaliumnitrat 5,5 0 

2834 29 – – Andra 

2834 29 20 – – – Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat; 
nickelnitrat; blynitrat 

5,5 0 

2834 29 40 – – – Kopparnitrater 4,6 0 

2834 29 80 – – – Andra 3 0 

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; po
lyfosfater, även inte kemiskt definierade 

2835 10 00 – Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) 5,5 0 

– Fosfater 

2835 22 00 – – Mononatrium- och dinatriumfosfat 5,5 0 

2835 24 00 – – Kaliumfosfater 5,5 0 

2835 25 – – Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 

2835 25 10 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 25 90 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent men mindre än 0,2 
viktprocent fluor, beräknat på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 26 – – Andra kalciumfosfater 

2835 26 10 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 26 90 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent fluor, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

5,5 0
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2835 29 – – Andra 

2835 29 10 – – – Triammoniumfosfat 5,3 0 

2835 29 30 – – – Trinatriumfosfat 5,5 0 

2835 29 90 – – – Andra 5,5 0 

– Polyfosfater 

2835 31 00 – – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 5,5 0 

2835 39 00 – – Andra 5,5 0 

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt 
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat 

2836 20 00 – Dinatriumkarbonat 5,5 5 

2836 30 00 – Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 5,5 0 

2836 40 00 – Kaliumkarbonater 5,5 0 

2836 50 00 – Kalciumkarbonat 5 0 

2836 60 00 – Bariumkarbonat 5,5 0 

– Andra slag 

2836 91 00 – – Litiumkarbonater 5,5 0 

2836 92 00 – – Strontiumkarbonat 5,5 0 

2836 99 – – Andra 

– – – Karbonater 

2836 99 11 – – – – Magnesiumkarbonater; kopparkarbonater 3,7 0 

2836 99 17 – – – – Andra 5,5 0 

2836 99 90 – – – Peroxokarbonater (perkarbonater) 5,5 0 

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider 

– Cyanider och cyanidoxider 

2837 11 00 – – Av natrium 5,5 0 

2837 19 00 – – Andra 5,5 0
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2837 20 00 – Komplexa cyanider 5,5 0 

2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller 

– Natriumsilikater 

2839 11 00 – – Natriummetasilikater 5 0 

2839 19 00 – – Andra 5 0 

2839 90 – Andra slag 

2839 90 10 – – Kaliumsilikater 5 0 

2839 90 90 – – Andra 5 0 

2840 Borater; peroxoborater (perborater) 

– Dinatriumtetraborat (renad borax) 

2840 11 00 – – Vattenfritt Fri 0 

2840 19 – – Annat 

2840 19 10 – – – Dinatriumtetraboratpentahydrat Fri 0 

2840 19 90 – – – Andra 5,3 0 

2840 20 – Andra borater 

2840 20 10 – – Natriumborater, vattenfria Fri 0 

2840 20 90 – – Andra 5,3 0 

2840 30 00 – Peroxoborater (perborater) 5,5 0 

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror 

2841 30 00 – Natriumdikromat 5,5 0 

2841 50 00 – Andra kromater och dikromater; peroxokromater 5,5 0 

– Manganiter, manganater och permanganater 

2841 61 00 – – Kaliumpermanganat 5,5 0 

2841 69 00 – – Andra 5,5 0 

2841 70 00 – Molybdater 5,5 0 

2841 80 00 – Volframater 5,5 0
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2841 90 – Andra slag 

2841 90 30 – – Zinkater och vanadater 4,6 0 

2841 90 85 – – Andra 5,5 0 

2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet 
aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än 
azider 

2842 10 00 – Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet alumini
umsilikater, även inte kemiskt definierade 

5,5 0 

2842 90 – Andra slag 

2842 90 10 – – Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller 
tellursyror 

5,3 0 

2842 90 80 – – Andra 5,5 0 

VI. DIVERSE 

2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska för
eningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amal
gamer av ädla metaller 

2843 10 – Ädla metaller i kolloidal form 

2843 10 10 – – Silver 5,3 0 

2843 10 90 – – Andra 3,7 0 

– Silverföreningar 

2843 21 00 – – Silvernitrat 5,5 0 

2843 29 00 – – Andra 5,5 0 

2843 30 00 – Guldföreningar 3 0 

2843 90 – Andra föreningar; amalgamer 

2843 90 10 – – Amalgamer 5,3 0 

2843 90 90 – – Andra 3 0

SV L 161/1112 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper 
(inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och iso
toper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; 
blandningar och återstoder innehållande dessa produkter 

2844 10 – Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av 
naturligt uran 

– – Naturligt uran 

2844 10 10 – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) Fri 0 

2844 10 30 – – – Bearbetat (Euratom) Fri 0 

2844 10 50 – – Ferrouran Fri 0 

2844 10 90 – – Andra (Euratom) Fri 0 

2844 20 – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plu
tonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner 
(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandning
ar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller 
föreningar av dessa produkter 

– – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på 
U 235 eller föreningar av sådant uran 

2844 20 25 – – – Ferrouran Fri 0 

2844 20 35 – – – Andra (Euratom) Fri 0 

– – Plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersio
ner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt bland
ningar, innehållande plutonium eller plutoniumföreningar 

– – – Blandningar av uran och plutonium 

2844 20 51 – – – – Ferrouran Fri 0 

2844 20 59 – – – – Andra (Euratom) Fri 0 

2844 20 99 – – – Andra Fri 0
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2844 30 – Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (in
begripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, 
innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar 
av dessa produkter 

– – Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehål
lande uran utarmat på U 235 eller föreningar av sådant 
uran 

2844 30 11 – – – Kermeter 5,5 0 

2844 30 19 – – – Andra 2,9 3 

– – Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), ke
ramiska produkter samt blandningar, innehållande torium 
eller toriumföreningar 

2844 30 51 – – – Kermeter 5,5 0 

– – – Andra 

2844 30 55 – – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) Fri 0 

– – – – Bearbetat 

2844 30 61 – – – – – Stång, profiler, tråd, plåt och band (Euratom) Fri 0 

2844 30 69 – – – – – Andra (Euratom) Fri 0 

– – Föreningar av uran utarmat på U 235 eller av torium, även 
blandade med varandra 

2844 30 91 – – – Av torium eller av uran utarmat på U 235, även blandade 
med varandra (Euratom), med undantag av toriumsalter 

Fri 0 

2844 30 99 – – – Andra Fri 0 

2844 40 – Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte 
omfattas av nr 2844 10, 2844 20 eller 2844 30; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller 
föreningar; radioaktiva återstoder 

2844 40 10 – – Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar utvunna ur U 233 eller för
eningar av dessa produkter 

Fri 0 

– – Andra
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2844 40 20 – – – Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom) Fri 0 

2844 40 30 – – – Föreningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Eura
tom) 

Fri 0 

2844 40 80 – – – Andra Fri 0 

2844 50 00 – Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer Fri 0 

2845 Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och or
ganiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt de
finierade 

2845 10 00 – Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) 5,5 5 

2845 90 – Andra slag 

2845 90 10 – – Deuterium och föreningar av deuterium; väte och för
eningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och 
lösningar innehållande dessa produkter (Euratom) 

5,5 5 

2845 90 90 – – Andra 5,5 0 

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordarts
metaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa 
metaller 

2846 10 00 – Ceriumföreningar 3,2 0 

2846 90 00 – Andra slag 3,2 0 

2847 00 00 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening 
med karbamid) 

5,5 0 

2848 00 00 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järn
fosfid (fosforjärn) 

5,5 0 

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade 

2849 10 00 – Kalciumkarbid 5,5 0 

2849 20 00 – Kiselkarbid (karborundum) 5,5 0 

2849 90 – Andra slag 

2849 90 10 – – Borkarbid 4,1 0 

2849 90 30 – – Volframkarbider 5,5 0 

2849 90 50 – – Aluminiumkarbid; kromkarbider; molybdenkarbider; va
nadinkarbid; tantalkarbider; titankarbid 

5,5 0 

2849 90 90 – – Andra 5,3 0
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2850 00 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte ke
miskt definierade, med undantag av sådana föreningar som 
även utgör karbider enligt nr 2849 

2850 00 20 – Hydrider; nitrider 4,6 0 

2850 00 50 – Azider 5,5 0 

2850 00 70 – Silicider 5,5 0 

2850 00 90 – Borider 5,3 0 

2852 00 00 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med un
dantag av amalgamer 

5,5 0 

2853 00 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och 
ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhets
grad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); kom
primerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av 
ädla metaller 

2853 00 10 – Destillerad vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av 
motsvarande renhetsgrad 

2,7 0 

2853 00 30 – Flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprime
rad luft 

4,1 0 

2853 00 50 – Cyanklorid 5,5 0 

2853 00 90 – Andra slag 5,5 0 

29 KAPITEL 29 – ORGANISKA KEMIKALIER 

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN 

2901 Acykliska kolväten 

2901 10 00 – Mättade Fri 0 

– Omättade 

2901 21 00 – – Eten Fri 0 

2901 22 00 – – Propen Fri 0 

2901 23 – – Buten och butenisomerer 

2901 23 10 – – – Buten-(1) och buten-(2) Fri 0 

2901 23 90 – – – Andra Fri 0
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2901 24 – – Butadien-(1,3) och isopren 

2901 24 10 – – – Butadien-(1,3) Fri 0 

2901 24 90 – – – Isopren Fri 0 

2901 29 00 – – Andra Fri 0 

2902 Cykliska kolväten 

– Cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2902 11 00 – – Cyklohexan Fri 0 

2902 19 – – Andra 

2902 19 10 – – – Cykloterpener Fri 0 

2902 19 80 – – – Andra Fri 0 

2902 20 00 – Bensen (bensol) Fri 0 

2902 30 00 – Toluen (toluol) Fri 0 

– Xylener (xyloler) 

2902 41 00 – – o-Xylen Fri 0 

2902 42 00 – – m-Xylen Fri 0 

2902 43 00 – – p-Xylen Fri 0 

2902 44 00 – – Blandade xylenisomerer Fri 0 

2902 50 00 – Styren (styrol) Fri 0 

2902 60 00 – Etylbensen Fri 0 

2902 70 00 – Kumen Fri 0 

2902 90 – Andra slag 

2902 90 10 – – Naftalen (naftalin) och antracen Fri 0 

2902 90 30 – – Bifenyl och terfenyler Fri 0 

2902 90 90 – – Andra Fri 0
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2903 Halogenderivat av kolväten 

– Mättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 11 00 – – Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan 
(etylklorid) 

5,5 0 

2903 12 00 – – Diklormetan (metylenklorid) 5,5 0 

2903 13 00 – – Triklormetan (kloroform) 5,5 0 

2903 14 00 – – Tetraklormetan (koltetraklorid) 5,5 0 

2903 15 00 – – Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan) 5,5 0 

2903 19 – – Andra 

2903 19 10 – – – 1,1,1-Trikloretan (metylkloroform) 5,5 0 

2903 19 80 – – – Andra 5,5 0 

– Omättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 21 00 – – Vinylklorid (monokloreten) 5,5 0 

2903 22 00 – – Trikloreten 5,5 0 

2903 23 00 – – Tetrakloreten (perkloretylen) 5,5 0 

2903 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten 

2903 31 00 – – Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan) 5,5 0 

2903 39 – – Andra 

– – – Bromider 

2903 39 11 – – – – Brommetan (metylbromid) 5,5 0 

2903 39 15 – – – – Dibrommetan Fri 0 

2903 39 19 – – – – Andra 5,5 0 

2903 39 90 – – – Fluorider och jodider 5,5 0 

– Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller 
flera olika halogener
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2903 41 00 – – Triklorfluormetan 5,5 0 

2903 42 00 – – Diklordifluormetan 5,5 0 

2903 43 00 – – Triklortrifluoretaner 5,5 0 

2903 44 – – Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan 

2903 44 10 – – – Diklortetrafluoretaner 5,5 0 

2903 44 90 – – – Klorpentafluoretan 5,5 0 

2903 45 – – Andra derivat fullständigt halogenerade enbart med fluor 
och klor 

2903 45 10 – – – Klortrifluormetan 5,5 0 

2903 45 15 – – – Pentaklorfluoretan 5,5 0 

2903 45 20 – – – Tetraklordifluoretaner 5,5 0 

2903 45 25 – – – Heptaklorfluorpropaner 5,5 0 

2903 45 30 – – – Hexaklordifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 35 – – – Pentaklortrifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 40 – – – Tetraklortetrafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 45 – – – Triklorpentafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 50 – – – Diklorhexafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 55 – – – Klorheptafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 90 – – – Andra 5,5 0 

2903 46 – – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtet
rafluoretaner 

2903 46 10 – – – Bromklordifluormetan 5,5 0 

2903 46 20 – – – Bromtrifluormetan 5,5 0 

2903 46 90 – – – Dibromtetrafluoretaner 5,5 0 

2903 47 00 – – Andra fullständigt halogenerade derivat 5,5 0
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2903 49 – – Andra 

– – – Halogenerade endast med fluor och klor 

– – – – Av metan, etan eller propan (HCFC) 

2903 49 11 – – – – – Klordifluormetan (HCFC-22) 5,5 0 

2903 49 15 – – – – – 1,1-diklor-1-fluoretan (HCFC-141b) 5,5 0 

2903 49 19 – – – – – Andra 5,5 0 

2903 49 20 – – – – Andra 5,5 0 

– – – Halogenerade endast med fluor och brom 

2903 49 30 – – – – Av metan, etan eller propan 5,5 0 

2903 49 40 – – – – Andra 5,5 0 

2903 49 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2903 51 00 – – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 
lindan (ISO, INN) 

5,5 0 

2903 52 00 – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO) 5,5 0 

2903 59 – – Andra 

2903 59 10 – – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan Fri 0 

2903 59 30 – – – Tetrabromcyklooktan Fri 0 

2903 59 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av aromatiska kolväten 

2903 61 00 – – Klorbensen, o- diklorbensen och p- diklorbensen 5,5 0 

2903 62 00 – – Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) (klofenotan (INN), 
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan) 

5,5 0 

2903 69 – – Andra 

2903 69 10 – – – 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen Fri 0
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2903 69 90 – – – Andra 5,5 0 

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogene
rade 

2904 10 00 – Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etyle
strar av sådana derivat 

5,5 0 

2904 20 00 – Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 5,5 0 

2904 90 – Andra slag 

2904 90 20 – – Sulfohalogenderivat 5,5 0 

2904 90 40 – – Triklornitrometan (klorpikrin) 5,5 0 

2904 90 85 – – Andra 5,5 0 

II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER 

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Mättade monoalkoholer 

2905 11 00 – – Metanol (metylalkohol) 5,5 0 

2905 12 00 – – Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylal
kohol) 

5,5 0 

2905 13 00 – – Butanol-(1) (n-butylalkohol) 5,5 0 

2905 14 – – Andra butanoler 

2905 14 10 – – – 2-Metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol) 4,6 0 

2905 14 90 – – – Andra 5,5 0 

2905 16 – – Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer 

2905 16 10 – – – 2-Etylhexanol-(1) 5,5 0 

2905 16 20 – – – Oktanol-(2) Fri 0 

2905 16 80 – – – Andra 5,5 0 

2905 17 00 – – Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalko
hol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 

5,5 0
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2905 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Omättade monoalkoholer 

2905 22 – – Acykliska terpenalkoholer 

2905 22 10 – – – Geraniol, citronellol, linalol, rodinol och nerol 5,5 0 

2905 22 90 – – – Andra 5,5 0 

2905 29 – – Andra 

2905 29 10 – – – Allylalkohol 5,5 0 

2905 29 90 – – – Andra 5,5 0 

– Dioler 

2905 31 00 – – Etylenglykol (etandiol) 5,5 0 

2905 32 00 – – Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 5,5 0 

2905 39 – – Andra 

2905 39 10 – – – 2-Metylpentandiol-(2,4) (hexylenglykol) 5,5 0 

2905 39 20 – – – Butan-1,3-diol Fri 0 

2905 39 25 – – – Butan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol Fri 0 

2905 39 85 – – – Andra 5,5 0 

– Andra polyoler 

2905 41 00 – – 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 5,5 0 

2905 42 00 – – Pentaerytritol 5,5 0 

2905 43 00 – – Mannitol 9,6 + 
125,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol) 

– – – I vattenlösning 

2905 44 11 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

7,7 + 
16,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t)
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2905 44 19 – – – – Annan 9,6 + 
37,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

– – – Annan 

2905 44 91 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

7,7 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

2905 44 99 – – – – Annan 9,6 + 
53,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

2905 45 00 – – Glycerol 3,8 0 

2905 49 – – Andra 

2905 49 10 – – – Trioler; tetraoler 5,5 0 

2905 49 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alko
holer 

2905 51 00 – – Etklorvynol (INN) Fri 0 

2905 59 – – Andra 

2905 59 10 – – – Av monoalkoholer 5,5 0 

– – – Av polyalkoholer 

2905 59 91 – – – – 2,2-Bis(bromometyl)propandiol Fri 0 

2905 59 99 – – – – Andra 5,5 0 

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer 

2906 11 00 – – Mentol 5,5 0 

2906 12 00 – – Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohex
anoler 

5,5 0 

2906 13 – – Steroler och inositoler 

2906 13 10 – – – Steroler 5,5 0 

2906 13 90 – – – Inositoler Fri 0
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2906 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska alkoholer 

2906 21 00 – – Bensylalkohol 5,5 0 

2906 29 00 – – Andra 5,5 0 

III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA 
FÖRENINGAR 

2907 Fenoler; fenolalkoholer 

– Monofenoler 

2907 11 00 – – Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 3 0 

2907 12 00 – – Kresoler och salter av kresoler 2,1 0 

2907 13 00 – – Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa 
föreningar 

5,5 0 

2907 15 – – Naftoler och salter av naftoler 

2907 15 10 – – – 1-Naftol Fri 0 

2907 15 90 – – – Andra 5,5 0 

2907 19 – – Andra 

2907 19 10 – – – Xylenoler och salter av xylenoler 2,1 0 

2907 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Polyfenoler; fenolalkoholer 

2907 21 00 – – Resorcinol och salter av resorcinol 5,5 0 

2907 22 00 – – Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 5,5 0 

2907 23 00 – – 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och 
salter av denna förening 

5,5 0 

2907 29 00 – – Andra 5,5 0 

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fe
nolalkoholer 

– Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter 
av sådana derivat
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2908 11 00 – – Pentaklorfenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Andra slag 

2908 91 00 – – Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb 5,5 0 

2908 99 – – Andra 

2908 99 10 – – – Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter 
och estrar av sådana derivat 

5,5 0 

2908 99 90 – – – Andra slag 5,5 0 

IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER, KE
TONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I 
RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholpe
roxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt de
finierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar 

– Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana etrar 

2909 11 00 – – Dietyleter 5,5 0 

2909 19 – – Andra 

2909 19 10 – – – Tert-butyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE) 5,5 0 

2909 19 90 – – – Andra 5,5 0 

2909 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar 

5,5 0 

2909 30 – Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana etrar 

2909 30 10 – – Difenyleter Fri 0 

– – Bromderivat 

2909 30 31 – – – Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pen
tabromofenoxi)bensen 

Fri 0
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2909 30 35 – – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid 
tillverkning av akrylnitril-butadien-styren (ABS) 

Fri 0 

2909 30 38 – – – Andra 5,5 0 

2909 30 90 – – Andra 5,5 0 

– Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av eteralkoholer 

2909 41 00 – – 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) 5,5 0 

2909 43 00 – – Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909 44 00 – – Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909 49 – – Andra 

– – – Acykliska 

2909 49 11 – – – – 2-(2-Kloretoxi)etanol Fri 0 

2909 49 18 – – – – Andra 5,5 0 

2909 49 90 – – – Cykliska 5,5 0 

2909 50 – Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2909 50 10 – – Guajakol och kaliumguajakolsulfonater 5,5 0 

2909 50 90 – – Andra 5,5 0 

2909 60 00 – Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

5,5 0 

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre 
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

2910 10 00 – Oxiran (etylenoxid) 5,5 0 

2910 20 00 – Metyloxiran (propylenoxid) 5,5 0 

2910 30 00 – 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 5,5 0 

2910 40 00 – Dieldrin (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 – Andra slag 5,5 0

SV L 161/1126 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2911 00 00 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

5 0 

V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION 

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer 
av aldehyder; paraformaldehyd 

– Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 11 00 – – Metanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00 – – Etanal (acetaldehyd) 5,5 0 

2912 19 – – Andra 

2912 19 10 – – – Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 5,5 0 

2912 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 21 00 – – Bensaldehyd 5,5 0 

2912 29 00 – – Andra 5,5 0 

2912 30 00 – Aldehydalkoholer 5,5 0 

– Aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan sy
refunktion 

2912 41 00 – – Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 5,5 0 

2912 42 00 – – Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 5,5 0 

2912 49 00 – – Andra 5,5 0 

2912 50 00 – Cykliska polymerer av aldehyder 5,5 0 

2912 60 00 – Paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt 
nr 2912 

5,5 0 

VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION 

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Acykliska ketoner utan annan syrefunktion
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2914 11 00 – – Aceton 5,5 0 

2914 12 00 – – Butanon (etylmetylketon) 5,5 0 

2914 13 00 – – 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 – – Andra 

2914 19 10 – – – 5-Metylhexanon-2-on Fri 0 

2914 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre
funktion 

2914 21 00 – – Kamfer 5,5 0 

2914 22 00 – – Cyklohexanon och metylcyklohexanoner 5,5 0 

2914 23 00 – – Jononer och metyljononer 5,5 0 

2914 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion 

2914 31 00 – – Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 – – Andra 5,5 0 

2914 40 – Ketonalkoholer och ketonaldehyder 

2914 40 10 – – 4-Hydroxi-4-metylpentanon-2-on (diacetonalkohol) 5,5 0 

2914 40 90 – – Andra 3 0 

2914 50 00 – Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion 5,5 0 

– Kinoner 

2914 61 00 – – Antrakinon 5,5 0 

2914 69 – – Andra 

2914 69 10 – – – 1,4-Naftokinon Fri 0 

2914 69 90 – – – Andra 5,5 0 

2914 70 00 – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 5,5 0
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VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALO
GENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra 

2915 11 00 – – Myrsyra 5,5 0 

2915 12 00 – – Salter av myrsyra 5,5 0 

2915 13 00 – – Estrar av myrsyra 5,5 0 

– Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyra; ättiksyraanhydrid 

2915 21 00 – – Ättiksyra 5,5 0 

2915 24 00 – – Ättiksyraanhydrid 5,5 0 

2915 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Estrar av ättiksyra 

2915 31 00 – – Etylacetat 5,5 0 

2915 32 00 – – Vinylacetat 5,5 0 

2915 33 00 – – n-Butylacetat 5,5 0 

2915 36 00 – – Acetat av dinoseb (ISO) 5,5 0 

2915 39 – – Andra 

2915 39 10 – – – Propylacetat och isopropylacetat 5,5 0 

2915 39 30 – – – Metylacetat, pentylacetat (amylacetat), isopentylacetat 
(isoamylacetat) och glycerolacetater 

5,5 0 

2915 39 50 – – – p-Tolylacetat, fenylpropylacetater, bensylacetat, rodinyla
cetat, santalylacetat och acetater av fenyletandiol-(1,2) 

5,5 0 

2915 39 80 – – – Andra 5,5 0 

2915 40 00 – Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

5,5 0
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2915 50 00 – Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra 4,2 0 

2915 60 – Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa 
syror 

– – Butansyror samt salter och estrar av butansyror 

2915 60 11 – – – 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat Fri 0 

2915 60 19 – – – Andra 5,5 0 

2915 60 90 – – Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror 5,5 0 

2915 70 – Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2915 70 15 – – Palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 20 – – Salter och estrar av palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 25 – – Stearinsyra 5,5 0 

2915 70 30 – – Salter av stearinsyra 5,5 0 

2915 70 80 – – Estrar av stearinsyra 5,5 0 

2915 90 – Andra slag 

2915 90 10 – – Laurinsyra 5,5 0 

2915 90 20 – – Klorformiater 5,5 0 

2915 90 80 – – Andra 5,5 0 

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokar
boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av sådana föreningar 

– Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydri
der, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av så
dana föreningar 

2916 11 00 – – Akrylsyra och salter av akrylsyra 6,5 0 

2916 12 – – Estrar av akrylsyra 

2916 12 10 – – – Metylakrylat 6,5 3 

2916 12 20 – – – Etylakrylat 6,5 3 

2916 12 90 – – – Andra 6,5 3 

2916 13 00 – – Metakrylsyra och salter av metakrylsyra 6,5 0
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2916 14 – – Estrar av metakrylsyra 

2916 14 10 – – – Metylmetakrylat 6,5 0 

2916 14 90 – – – Andra 6,5 0 

2916 15 00 – – Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

6,5 0 

2916 19 – – Andra 

2916 19 10 – – – Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror 5,9 0 

2916 19 30 – – – Hexadien-(2,4)-syra (sorbinsyra) 6,5 0 

2916 19 40 – – – Krotonsyra Fri 0 

2916 19 50 – – – Binapakryl (ISO) 6,5 0 

2916 19 70 – – – Andra 6,5 0 

2916 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt 
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, ha
logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2916 31 00 – – Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra 6,5 0 

2916 32 – – Bensoylperoxid och bensoylklorid 

2916 32 10 – – – Bensoylperoxid 6,5 0 

2916 32 90 – – – Bensoylklorid 6,5 0 

2916 34 00 – – Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra Fri 0 

2916 35 00 – – Estrar av fenylättiksyra Fri 0 

2916 39 00 – – Andra 6,5 0 

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, perox
ider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

– Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, haloge
nider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana förening
ar 

2917 11 00 – – Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra 6,5 3
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2917 12 – – Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra 

2917 12 10 – – – Adipinsyra och salter av adinpinsyra 6,5 3 

2917 12 90 – – – Estrar av adipinsyra 6,5 0 

2917 13 – – Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2917 13 10 – – – Sebacinsyra Fri 0 

2917 13 90 – – – Andra 6 0 

2917 14 00 – – Maleinsyraanhydrid 6,5 0 

2917 19 – – Andra 

2917 19 10 – – – Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra 6,5 0 

2917 19 90 – – – Andra 6,3 0 

2917 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt de
ras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; deri
vat av sådana föreningar 

6 0 

– Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo
genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2917 32 00 – – Dioktylortoftalater 6,5 3 

2917 33 00 – – Dinonylortoftalater och didecylortoftalater 6,5 0 

2917 34 – – Andra estrar av ortoftalsyra 

2917 34 10 – – – Dibutylortoftalater 6,5 0 

2917 34 90 – – – Andra 6,5 0 

2917 35 00 – – Ftalsyraanhydrid 6,5 3 

2917 36 00 – – Tereftalsyra och salter av tereftalsyra 6,5 3 

2917 37 00 – – Dimetyltereftalat 6,5 0 

2917 39 – – Andra 

– – – Bromderivat 

2917 39 11 – – – – Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra Fri 0 

2917 39 19 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra
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2917 39 30 – – – – Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra Fri 0 

2917 39 40 – – – – Isoftaloyldiklorid, innehållande högst 0,8 viktprocent te
reftaloyldiklorid 

Fri 0 

2917 39 50 – – – – Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra Fri 0 

2917 39 60 – – – – Tetraklorftalsyraanhydrid Fri 0 

2917 39 70 – – – – Natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl)bensensulfonat Fri 0 

2917 39 80 – – – – Andra 6,5 0 

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre
funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 11 00 – – Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra 6,5 0 

2918 12 00 – – Vinsyra 6,5 0 

2918 13 00 – – Salter och estrar av vinsyra 6,5 0 

2918 14 00 – – Citronsyra 6,5 3 

2918 15 00 – – Salter och estrar av citronsyra 6,5 3 

2918 16 00 – – Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra 6,5 0 

2918 18 00 – – Klorbensilat (ISO) 6,5 5 

2918 19 – – Andra slag 

2918 19 30 – – – Cholsyra och 3α, 12α-dihydroxi-5ß-cholan-24-syra (de
soxicholsyra) samt salter och estrar av dessa syror 

6,3 0 

2918 19 40 – – – 2,2-Bis(hydroximetyl)propionsyra Fri 0 

2918 19 85 – – – Andra 6,5 0 

– Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunk
tion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pe
roxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 21 00 – – Salicylsyra och salter av salicylsyra 6,5 0
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2918 22 00 – – o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicyl
syra 

6,5 3 

2918 23 – – Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar 

2918 23 10 – – – Metylsalicylat och fenylsalicylat (salol) 6,5 0 

2918 23 90 – – – Andra 6,5 0 

2918 29 – – Andra slag 

2918 29 10 – – – Sulfosalicylsyror och hydroxinaftoesyror; salter och estrar 
av dessa syror 

6,5 0 

2918 29 30 – – – 4-Hydroxibensoesyra samt salter och estrar av 4-hydrox
ibensoesyra 

6,5 0 

2918 29 80 – – – Andra 6,5 0 

2918 30 00 – Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan 
annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, pe
roxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Andra slag 

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och 
estrar av denna förening 

6,5 0 

2918 99 – – Andra 

2918 99 10 – – – 2,6-Dimetoxibensoesyra Fri 0 

2918 99 20 – – – Dikamba (ISO) Fri 0 

2918 99 30 – – – Natriumfenoxiacetat Fri 0 

2918 99 90 – – – Andra 6,5 0 

VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEMETAL
LER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖR
ENINGAR 

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2919 10 00 – Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

2919 90 – Andra 

2919 90 10 – – Tributylfosfater, trifenylfosfat, tritolylfosfater, trixylylfosfater 
och tris(2-kloretyl)fosfat 

6,5 0
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2919 90 90 – – Andra 6,5 0 

2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undan
tag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2920 11 00 – – Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation) 6,5 0 

2920 19 00 – – Andra 6,5 0 

2920 90 – Andra slag 

2920 90 10 – – Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar 

6,5 0 

2920 90 20 – – Dimetylfosfonat (dimetylfosfit) 6,5 0 

2920 90 30 – – Trimetylfosfit (trimetoxifosfin) 6,5 0 

2920 90 40 – – Trietylfosfit 6,5 0 

2920 90 50 – – Dietylfosfonat (dietylhydrogenfosfit) (dietylfosfit) 6,5 0 

2920 90 85 – – Andra 6,5 0 

IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION 

2921 Föreningar med aminofunktion 

– Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 11 – – Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer 

2921 11 10 – – – Mono-, di- och trimetylamin 6,5 3 

2921 11 90 – – – Salter 6,5 3 

2921 19 – – Andra 

2921 19 10 – – – Trietylamin och salter av trietylamin 6,5 3 

2921 19 30 – – – Isopropylamin och salter av isopropylamin 6,5 3 

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin Fri 0
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2921 19 50 – – – Dietylamin och salter av dietylamin 5,7 0 

2921 19 80 – – – Andra 6,5 3 

– Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av 
sådana föreningar 

2921 21 00 – – Etylendiamin och salter av etylendiamin 6 0 

2921 22 00 – – Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin 6,5 3 

2921 29 00 – – Andra 6 0 

2921 30 – Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloter
pener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana för
eningar 

2921 30 10 – – Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av 
dessa föreningar 

6,3 3 

2921 30 91 – – Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan) Fri 0 

2921 30 99 – – Andra 6,5 3 

– Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal
ter av sådana föreningar 

2921 41 00 – – Anilin och salter av anilin 6,5 3 

2921 42 – – Anilinderivat och salter av anilinderivat 

2921 42 10 – – – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat samt salter av 
sådana derivat 

6,5 3 

2921 42 90 – – – Andra 6,5 3 

2921 43 00 – – Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa för
eningar 

6,5 3 

2921 44 00 – – Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa 
föreningar 

6,5 3 

2921 45 00 – – 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) 
och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

6,5 3 

2921 46 00 – – Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), 
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), 
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); 
salter av sådana föreningar 

Fri 0 

2921 49 – – Andra slag 

2921 49 10 – – – Xylidiner och derivat av xylidiner; salter av dessa för
eningar 

6,5 3
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2921 49 80 – – – Andra 6,5 3 

– Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 51 – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat 
av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

– – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer; 
salter av dessa föreningar 

2921 51 11 – – – – m-Fenylendiamin med en renhetsgrad av minst 99 vikt
procent, innehållande: - högst 1 viktprocent vatten, - 
högst 200 mg/kg o-fenylendiamin och - högst 
450 mg/kg p-fenylendiamin 

Fri 0 

2921 51 19 – – – – Andra 6,5 3 

2921 51 90 – – – Andra 6,5 3 

2921 59 – – Andra slag 

2921 59 10 – – – m-Fenylenbis(metylamin) Fri 0 

2921 59 20 – – – 2,2′-Dikloro-4,4′-metylendianilin Fri 0 

2921 59 30 – – – 4,4′-Bi-o-toluidin Fri 0 

2921 59 40 – – – 1,8-Naftylendiamin Fri 0 

2921 59 90 – – – Andra 6,5 3 

2922 Aminoföreningar med syrefunktion 

– Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana 
föreningar 

2922 11 00 – – Monoetanolamin och salter av monoetanolamin 6,5 3 

2922 12 00 – – Dietanolamin och salter av dietanolamin 6,5 3 

2922 13 – – Trietanolamin och salter av trietanolamin 

2922 13 10 – – – Trietanolamin 6,5 3 

2922 13 90 – – – Salter av trietanolamin 6,5 3 

2922 14 00 – – Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen Fri 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1137



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2922 19 – – Andra 

2922 19 10 – – – N-Etyldietanolamin 6,5 3 

2922 19 20 – – – 2,2′-Metyliminodietanol (N-metyldietanolamin) 6,5 3 

2922 19 80 – – – Andra 6,5 3 

– Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana 
som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar 
och estrar; salter av sådana föreningar 

2922 21 00 – – Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror 6,5 3 

2922 29 00 – – Andra 6,5 3 

– Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än 
sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av 
sådana föreningar 

2922 31 00 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon 
(INN); salter av sådana föreningar 

Fri 0 

2922 39 00 – – Andra 6,5 3 

– Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar 

2922 41 00 – – Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar 6,3 3 

2922 42 00 – – Glutaminsyra och salter av glutaminsyra 6,5 3 

2922 43 00 – – Antranilsyra och salter av antranilsyra 6,5 3 

2922 44 00 – – Tilidin (INN) och salter av tilidin Fri 0 

2922 49 – – Andra 

2922 49 10 – – – Glycin 6,5 3 

2922 49 20 – – – β-Alanin Fri 0 

2922 49 95 – – – Andra 6,5 3 

2922 50 00 – Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoför
eningar med syrefunktion 

6,5 3
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2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; leci
tiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definie
rade 

2923 10 00 – Kolin och salter av kolin 6,5 0 

2923 20 00 – Lecitiner och andra fosfoaminolipider 5,7 0 

2923 90 00 – Andra slag 6,5 0 

2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra 
med amidfunktion 

– Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och de
rivat av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 11 00 – – Meprobamat (INN) Fri 0 

2924 12 00 – – Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon 
(ISO) 

6,5 0 

2924 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat 
av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 21 – – Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar 

2924 21 10 – – – Isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 – – – Andra 6,5 0 

2924 23 00 – – 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 
2-acetamido 

6,5 0 

2924 24 00 – – Etinamat (INN) Fri 0 

2924 29 – – Andra 

2924 29 10 – – – Lidocain (INN) Fri 0 

2924 29 30 – – – Paracetamol (INN) 6,5 3 

2924 29 95 – – – Andra 6,5 0 

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och 
dess salter) och föreningar med iminofunktion 

– Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar 

2925 11 00 – – Sackarin och salter av sackarin 6,5 0 

2925 12 00 – – Glutetimid (INN) Fri 0
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2925 19 – – Andra 

2925 19 10 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-etylendiftalimid Fri 0 

2925 19 30 – – – N,N′-etylenbis(4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid) Fri 0 

2925 19 95 – – – Andra 6,5 0 

– Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar 

2925 21 00 – – Klordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 – – Andra 6,5 0 

2926 Föreningar med nitrilfunktion 

2926 10 00 – Akrylnitril 6,5 3 

2926 20 00 – 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 6,5 0 

2926 30 00 – Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon 
(INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) 

6,5 0 

2926 90 – Andra slag 

2926 90 20 – – Isoftalonitril 6 0 

2926 90 95 – – Andra 6,5 0 

2927 00 00 Diazo-, azo- och azoxiföreningar 6,5 0 

2928 00 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin 

2928 00 10 – N,N-Bis(2-metoxietyl)hydroxylamin Fri 0 

2928 00 90 – Andra 6,5 0 

2929 Föreningar med annan kvävefunktion 

2929 10 – Isocyanater 

2929 10 10 – – Metylfenyldiisocyanater (toluendiisocyanater) 6,5 3 

2929 10 90 – – Andra 6,5 3 

2929 90 00 – Andra slag 6,5 0
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X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA 
FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA 
FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUK
LEINSYROR SAMT SULFONAMIDER 

2930 Svavelorganiska föreningar 

2930 20 00 – Tiokarbamater och ditiokarbamater 6,5 0 

2930 30 00 – Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram 6,5 0 

2930 40 – Metionin 

2930 40 10 – – Metionin (INN) Fri 0 

2930 40 90 – – Andra 6,5 0 

2930 50 00 – Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 – Andra slag 

2930 90 13 – – Cystein och cystin 6,5 3 

2930 90 16 – – Derivat av cystein eller cystin 6,5 3 

2930 90 20 – – Tiodiglykol (INN) (2,2′-tiodietanol) 6,5 3 

2930 90 30 – – DL-2-hydroxi-4-(metyltio)butyralsyra Fri 0 

2930 90 40 – – 2,2′-Tiodietylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propio
nat] 

Fri 0 

2930 90 50 – – Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-feny
lendiamin och 2-metyl-4,6- bis(metyltio)-m-fenylendiamin 

Fri 0 

2930 90 85 – – Andra 6,5 0 

2931 00 Andra organiska-oorganiska föreningar 

2931 00 10 – Dimetylmetylfosfonat 6,5 0 

2931 00 20 – Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyradifluorid) 6,5 0 

2931 00 30 – Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyradiklorid) 6,5 0 

2931 00 95 – Andra 6,5 0
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2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydro
generad) i sin struktur 

2932 11 00 – – Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932 12 00 – – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 3 

2932 13 00 – – Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol 6,5 3 

2932 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Laktoner 

2932 21 00 – – Kumarin, metylkumariner och etylkumariner 6,5 3 

2932 29 – – Andra laktoner 

2932 29 10 – – – Fenolftalein Fri 0 

2932 29 20 – – – 1-Hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3- 
oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadekyloxi-2- 
naftylsyra 

Fri 0 

2932 29 30 – – – 3′-Klor-6′-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H), 9′- 
xanten]-3-on 

Fri 0 

2932 29 40 – – – 6′-(N-etyl-p-toluidino)-2′-metylspiro[isobensofuran-1(3H), 
9′-xanten]-3-on 

Fri 0 

2932 29 50 – – – Metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1- 
fenantryl)-3-oxo-1H,3H-naftol(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen- 
2-karboxylat 

Fri 0 

2932 29 60 – – – gamma-Butyrolakton 6,5 0 

2932 29 85 – – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

2932 91 00 – – Isosafrol 6,5 0 

2932 92 00 – – 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 – – Piperonal 6,5 0 

2932 94 00 – – Safrol 6,5 0 

2932 95 00 – – Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 6,5 0 

2932 99 – – Andra
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2932 99 50 – – – Epoxider med fyra atomer i ringen 6,5 0 

2932 99 70 – – – Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, även med andra 
syrefunktioner, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

2932 99 85 – – – Andra 6,5 0 

2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroa
tom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 11 – – Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon 

2933 11 10 – – – Propyfenazon (INN) Fri 0 

2933 11 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 19 – – Andra 

2933 19 10 – – – Fenylbutazon (INN) Fri 0 

2933 19 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även 
hydrogenerad) i sin struktur 

2933 21 00 – – Hydantoin och derivat av hydantoin 6,5 0 

2933 29 – – Andra 

2933 29 10 – – – Nafazolinhydroklorid (INNM) och nafazolinnitrat (INNM); 
fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM) 

Fri 0 

2933 29 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 31 00 – – Pyridin och salter av pyridin 5,3 0 

2933 32 00 – – Piperidin och salter av piperidin 6,5 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1143



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

2933 33 00 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), broma
zepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon 
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat 
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) inter
mediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pip
radol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimepe
ridin (INN); salter av sådana föreningar 

6,5 0 

2933 39 – – Andra 

2933 39 10 – – – Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyri
dostigminbromid (INN) 

Fri 0 

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-Tetraklorpyridin Fri 0 

2933 39 25 – – – 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyra Fri 0 

2933 39 35 – – – 2-Hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat Fri 0 

2933 39 40 – – – 2-Butoxietyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxi)acetat Fri 0 

2933 39 45 – – – 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin Fri 0 

2933 39 50 – – – Fluroxipyrmetylester (ISO) 4 0 

2933 39 55 – – – 4-Metylpyridin Fri 0 

2933 39 99 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinring
system (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kon
denserade 

2933 41 00 – – Levorfanol (INN) och salter av levorfanol Fri 0 

2933 49 – – Andra 

2933 49 10 – – – Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra 5,5 0 

2933 49 30 – – – Dextrometorfan (INN) och salter av dextrometorfan Fri 0 

2933 49 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller 
en piperazinring i sin struktur 

2933 52 00 – – Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkar
bamid 

6,5 0
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2933 53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butal
bital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobar
bital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbu
tabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); 
salter av dessa föreningar 

2933 53 10 – – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) och salter av dessa för
eningar 

Fri 0 

2933 53 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 54 00 – – Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av 
dessa föreningar 

6,5 0 

2933 55 00 – – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) 
och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 

Fri 0 

2933 59 – – Andra 

2933 59 10 – – – Diazinon (ISO) Fri 0 

2933 59 20 – – – 1,4-Diazabicyklo[2,2,2]oktan (trietylendiamin) Fri 0 

2933 59 95 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 61 00 – – Melamin 6,5 3 

2933 69 – – Andra 

2933 69 10 – – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro- 
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitra
min) 

5,5 0 

2933 69 20 – – – Metenamin (INN) (hexametylentetramin) Fri 0 

2933 69 30 – – – 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-ylami
no]fenol 

Fri 0 

2933 69 80 – – – Andra 6,5 0 

– Laktamer 

2933 71 00 – – 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 6,5 0 

2933 72 00 – – Klobazam (INN) och metyprylon (INN) Fri 0 

2933 79 00 – – Andra 6,5 0 

– Andra slag
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2933 91 – – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid 
(INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), 
diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), flu
diazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), 
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och 
triazolam (INN); salter av dessa föreningar 

2933 91 10 – – – Klordiazepoxid (INN) Fri 0 

2933 91 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 99 – – Andra slag 

2933 99 10 – – – Bensimidazol-2-tiol (merkaptobensimidazol) 6,5 0 

2933 99 20 – – – Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7 dihydro-5H-di
bens(c,e)-azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salter 
av dessa föreningar; imipraminhydroklorid (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 – – – Monoazepiner 6,5 0 

2933 99 40 – – – Diazepiner 6,5 0 

2933 99 50 – – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl)fenol Fri 0 

2933 99 90 – – – Andra 6,5 0 

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt 
definierade; andra heterocykliska föreningar 

2934 10 00 – Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydro
generad) i sin struktur 

6,5 0 

2934 20 – Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogene
rat) i sin struktur, inte vidare kondenserade 

2934 20 20 – – Di(bensotiazol-2-yl)disulfid; bensotiazol-2-tiol (merkapto
bensotiazol) och salter av denna förening 

6,5 0 

2934 20 80 – – Andra 6,5 0 

2934 30 – Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i 
sin struktur, inte vidare kondenserade 

2934 30 10 – – Tietylperazin (INN); tioridazin och salter av tioridazin Fri 0
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2934 30 90 – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

2934 91 00 – – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), 
kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam 
(INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), 
pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och 
sufentanil (INN); salter av dessa föreningar 

Fri 0 

2934 99 – – Andra 

2934 99 10 – – – Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och 
maleater av tenalidin 

Fri 0 

2934 99 20 – – – Furazolidon (INN) Fri 0 

2934 99 30 – – – 7-Aminocefalosporansyra Fri 0 

2934 99 40 – – – Salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-for
myloxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabi
cyklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboxylsyra 

Fri 0 

2934 99 50 – – – 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyridinbromid Fri 0 

2934 99 90 – – – Andra 6,5 0 

2935 00 Sulfonamider 

2935 00 10 – 3-{1-[7-(Hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo- 
1H,3H-nafto(1,8-cd)pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sul
fonamid 

Fri 0 

2935 00 20 – Metosulam (ISO) Fri 0 

2935 00 90 – Andra 6,5 3 

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER 

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt repro
ducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av 
provitaminer eller vitaminer som används främst som vitami
ner samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i 
lösning 

– Vitaminer och vitaminderivat, oblandade 

2936 21 00 – – Vitamin A och derivat av vitamin A Fri 0 

2936 22 00 – – Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 Fri 0 

2936 23 00 – – Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 Fri 0
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2936 24 00 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt 
derivat av dessa vitaminer 

Fri 0 

2936 25 00 – – Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 Fri 0 

2936 26 00 – – Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 Fri 0 

2936 27 00 – – Vitamin C och derivat av vitamin C Fri 0 

2936 28 00 – – Vitamin E och derivat av vitamin E Fri 0 

2936 29 – – Andra vitaminer och vitaminderivat 

2936 29 10 – – – Vitamin B9 och derivat av vitamin B9 Fri 0 

2936 29 30 – – – Vitamin H och derivat av vitamin H Fri 0 

2936 29 90 – – – Andra Fri 0 

2936 90 – Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat 

– – Naturliga koncentrat av vitaminer 

2936 90 11 – – – Naturliga koncentrat av vitamin A + D Fri 0 

2936 90 19 – – – Andra Fri 0 

2936 90 80 – – Andra Fri 0 

2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, 
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt 
analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypep
tider, använda främst som hormoner 

– Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhor
moner, samt derivat och strukturella analoger av sådana 
hormoner 

2937 11 00 – – Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av 
somatotropin 

Fri 0 

2937 12 00 – – Insulin och salter av insulin Fri 0 

2937 19 00 – – Andra Fri 0 

– Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av binjurebarkhormoner 

2937 21 00 – – Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och 
prednisolon (dehydrohydrokortison) 

Fri 0 

2937 22 00 – – Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner Fri 0 

2937 23 00 – – Östrogener och progestogener Fri 0
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2937 29 00 – – Andra Fri 0 

– Katekolaminhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av katekolaminhormoner 

2937 31 00 – – Epinefrin Fri 0 

2937 39 00 – – Andra Fri 0 

2937 40 00 – Aminosyrederivat Fri 0 

2937 50 00 – Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat 
och strukturella analoger av sådana ämnen 

Fri 0 

2937 90 00 – Andra Fri 0 

XII. GLYKOSIDER OCH VÄXTALKALOIDER, NATURLIGA 
ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, 
ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA 
ÄMNEN 

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt sal
ter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider 

2938 10 00 – Rutin (rutosid) och rutinderivat 6,5 0 

2938 90 – Andra slag 

2938 90 10 – – Digitalisglykosider 6 0 

2938 90 30 – – Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater 5,7 0 

2938 90 90 – – Andra 6,5 0 

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt 
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider 

– Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

2939 11 00 – – Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, di
hydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hyd
rokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin 
(INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), 
tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen 

Fri 0 

2939 19 00 – – Andra Fri 0 

2939 20 00 – Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

Fri 0
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2939 30 00 – Koffein och salter av koffein Fri 0 

– Efedriner och salter av efedriner 

2939 41 00 – – Efedrin och salter av efedrin Fri 0 

2939 42 00 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin Fri 0 

2939 43 00 – – Katin (INN) och salter av katin Fri 0 

2939 49 00 – – Andra Fri 0 

– Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat 
av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen 

2939 51 00 – – Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin Fri 0 

2939 59 00 – – Andra Fri 0 

– Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; 
salter av sådana ämnen 

2939 61 00 – – Ergometrin (INN) och salter av ergometrin Fri 0 

2939 62 00 – – Ergotamin (INN) och salter av ergotamin Fri 0 

2939 63 00 – – Lysergsyra och salter av lysergsyra Fri 0 

2939 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra 

2939 91 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), 
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra deri
vat av sådana ämnen 

– – – Kokain och salter av kokain 

2939 91 11 – – – – Råkokain Fri 0 

2939 91 19 – – – – Andra Fri 0 

2939 91 90 – – – Andra Fri 0 

2939 99 00 – – Andra Fri 0 

XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR 

2940 00 00 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, 
glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockere
strar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockere
strar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939 

6,5 3
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2941 Antibiotika 

2941 10 – Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; 
salter av dessa ämnen 

2941 10 10 – – Amoxicillin (INN) och salter därav Fri 0 

2941 10 20 – – Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN) 
och salter därav 

Fri 0 

2941 10 90 – – Andra Fri 0 

2941 20 – Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa äm
nen 

2941 20 30 – – Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav 5,3 0 

2941 20 80 – – Andra Fri 0 

2941 30 00 – Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen Fri 0 

2941 40 00 – Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa äm
nen 

Fri 0 

2941 50 00 – Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen Fri 0 

2941 90 00 – Andra slag Fri 0 

2942 00 00 Andra organiska föreningar 6,5 0 

30 KAPITEL 30 – FARMACEUTISKA PRODUKTER 

3001 Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, 
även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller 
av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter 
av heparin; andra ämnen och material från människor eller 
djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3001 20 – Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret 

3001 20 10 – – Från människor Fri 0 

3001 20 90 – – Andra Fri 0 

3001 90 – Andra slag 

3001 90 20 – – Från människor Fri 0 

– – Andra 

3001 90 91 – – – Heparin och salter av heparin Fri 0 

3001 90 98 – – – Andra Fri 0
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3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt 
eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av 
blod samt modifierade immunologiska produkter, även er
hållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer 
av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande 
produkter 

3002 10 – Immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade 
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska 
processer 

3002 10 10 – – Immunsera Fri 0 

– – Andra 

3002 10 91 – – – Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner Fri 0 

– – – Andra 

3002 10 95 – – – – Från människor Fri 0 

3002 10 99 – – – – Andra Fri 0 

3002 20 00 – Vacciner för människor Fri 0 

3002 30 00 – Vacciner för djur Fri 0 

3002 90 – Andra slag 

3002 90 10 – – Människoblod Fri 0 

3002 90 30 – – Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnos
tiskt bruk 

Fri 0 

3002 90 50 – – Kulturer av mikroorganismer Fri 0 

3002 90 90 – – Andra Fri 0 

3003 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som har 
blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk 
men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller 
förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

3003 10 00 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

Fri 0 

3003 20 00 – Innehållande andra antibiotika Fri 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 2937 men inte innehållande antibiotika 

3003 31 00 – – Innehållande insulin Fri 0
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3003 39 00 – – Andra Fri 0 

3003 40 00 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 eller 
antibiotika 

Fri 0 

3003 90 – Andra slag 

3003 90 10 – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3003 90 90 – – Andra Fri 0 

3004 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter 
för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade 
doser (inbegripet doser i form av system för transdermal ad
ministration) eller i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

3004 10 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

3004 10 10 – – Innehållande enbart penicilliner eller penicillinderivat med 
penicillinsyrastruktur som verksamma ämnen 

Fri 0 

3004 10 90 – – Andra Fri 0 

3004 20 – Innehållande andra antibiotika 

3004 20 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 20 90 – – Andra Fri 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 2937 men inte innehållande antibiotika 

3004 31 – – Innehållande insulin 

3004 31 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 31 90 – – – Andra Fri 0 

3004 32 – – Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller struk
turella analoger av dessa ämnen 

3004 32 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 32 90 – – – Andra Fri 0
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3004 39 – – Andra 

3004 39 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 39 90 – – – Andra Fri 0 

3004 40 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 eller 
antibiotika 

3004 40 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 40 90 – – Andra Fri 0 

3004 50 – Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra pro
dukter enligt nr 2936 

3004 50 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 50 90 – – Andra Fri 0 

3004 90 – Andra slag 

– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

3004 90 11 – – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3004 90 19 – – – Andra Fri 0 

– – Andra 

3004 90 91 – – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3004 90 99 – – – Andra Fri 0 

3005 Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga 
förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller över
dragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former 
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medi
cinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål 

3005 10 00 – Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande skikt Fri 0 

3005 90 – Andra slag 

3005 90 10 – – Vadd samt varor av vadd Fri 0 

– – Andra 

– – – Av textilmaterial
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3005 90 31 – – – – Förbandsgas och artiklar av förbandsgas Fri 0 

– – – – Andra 

3005 90 51 – – – – – Av bondad duk Fri 0 

3005 90 55 – – – – – Andra Fri 0 

3005 90 99 – – – Andra Fri 0 

3006 Farmaceutiska produkter enligt anm. 4 till detta kapitel 

3006 10 – Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt 
bruk (inbegripet sterila resorberbara tråder för kirurgiskt eller 
dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kirurgin 
för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminarias
tift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt 
eller dentalt bruk; sterila adherensbarriärer för kirurgiskt eller 
dentalt bruk, även resorberbara 

3006 10 10 – – Steril katgut Fri 0 

3006 10 30 – – Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, 
även resorberbara 

6,5 0 

3006 10 90 – – Andra Fri 0 

3006 20 00 – Blodgrupperingsreagens Fri 0 

3006 30 00 – Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska 
reagens för invärtes eller utvärtes bruk 

Fri 0 

3006 40 00 – Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement Fri 0 

3006 50 00 – Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband Fri 0 

3006 60 – Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra 
varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen 

– – På basis av hormoner eller andra varor enligt nr 2937 

3006 60 11 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3006 60 19 – – – Andra Fri 0 

3006 60 90 – – På basis av spermiedödande ämnen Fri 0
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3006 70 00 – Gelberedningar avsedda för användning i human- eller vete
rinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska 
ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel 
mellan kroppen och medicinska instrument 

6,5 5 

– Andra 

3006 91 00 – – Artiklar igenkännliga för att användas för stomier 6,5 0 

3006 92 00 – – Läkemedelsavfall Fri 0 

31 KAPITEL 31 – GÖDSELMEDEL 

3101 00 00 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade 
med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel fram
ställda genom blandning eller kemisk behandling av anima
liska eller vegetabiliska produkter 

Fri 0 

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3102 10 – Karbamid (urinämne), även löst i vatten 

3102 10 10 – – Karbamid innehållande mer än 45 viktprocent kväve, be
räknat på vattenfri torrsubstans 

6,5 7 

3102 10 90 – – Annan 6,5 7 

– Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoni
umsulfat och ammoniumnitrat 

3102 21 00 – – Ammoniumsulfat 6,5 7 

3102 29 00 – – Andra slag 6,5 7 

3102 30 – Ammoniumnitrat, även löst i vatten 

3102 30 10 – – Löst i vatten 6,5 7 

3102 30 90 – – Annan 6,5 7 

3102 40 – Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller 
andra oorganiska ämnen utan gödselverkan 

3102 40 10 – – Innehållande högst 28 viktprocent kväve 6,5 7 

3102 40 90 – – Innehållande mer än 28 viktprocent kväve 6,5 7 

3102 50 – Natriumnitrat 

3102 50 10 – – Naturligt natriumnitrat Fri 0
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3102 50 90 – – Annat 6,5 7 

3102 60 00 – Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammo
niumnitrat 

6,5 7 

3102 80 00 – Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vat
ten eller ammoniak 

6,5 7 

3102 90 00 – Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de 
föregående undernumren 

6,5 7 

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3103 10 – Superfosfater 

3103 10 10 – – Innehållande mer än 35 viktprocent difosforpentaoxid 4,8 5 

3103 10 90 – – Andra 4,8 5 

3103 90 00 – Andra slag Fri 0 

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3104 20 – Kaliumklorid 

3104 20 10 – – Innehållande högst 40 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

Fri 0 

3104 20 50 – – Innehållande mer än 40 viktprocent men högst 62 vikt
procent kalium, räknat som K 2 O, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

Fri 0 

3104 20 90 – – Innehållande mer än 62 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

Fri 0 

3104 30 00 – Kaliumsulfat Fri 0 

3104 90 00 – Andra slag Fri 0 

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller 
tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödsel
medel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande 
former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

3105 10 00 – Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former 
eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

6,5 7
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3105 20 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) 

3105 20 10 – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

6,5 7 

3105 20 90 – – Andra 6,5 7 

3105 30 00 – Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 6,5 7 

3105 40 00 – Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 
och blandningar av detta ämne med diammoniumhydroge
nortofosfat (diammoniumfosfat) 

6,5 7 

– Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller 
både kväve och fosfor 

3105 51 00 – – Innehållande nitrater och fosfater 6,5 7 

3105 59 00 – – Andra 6,5 7 

3105 60 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
fosfor och kalium 

3105 60 10 – – Kaliumsuperfosfat 3,2 0 

3105 60 90 – – Andra 3,2 0 

3105 90 – Andra slag 

3105 90 10 – – Naturligt kaliumnatriumnitrat, bestående av en i naturen 
förekommande blandning av natriumnitrat och kalium
nitrat (kaliumnitrat kan ingå med upp till 44 %) innehål
lande högst 16,3 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

Fri 0 

– – Andra 

3105 90 91 – – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

6,5 7 

3105 90 99 – – – Andra 3,2 0
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32 KAPITEL 32 – GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAK
TER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT 
OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅL
NINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UT
FYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH 

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tan
niner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror 

3201 10 00 – Kvebrachoextrakt Fri 0 

3201 20 00 – Mimosaextrakt (wattleextrakt) 6,5 5 

3201 90 – Andra slag 

3201 90 20 – – Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt 5,8 5 

3201 90 90 – – Andra 5,3 5 

3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garv
ningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzy
matiska garveripreparat 

3202 10 00 – Syntetiska organiska garvämnen 5,3 0 

3202 90 00 – Andra slag 5,3 0 

3203 00 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegri
pet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt defi
nierade; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av 
färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 

3203 00 10 – Färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis 
av sådana färgämnen 

Fri 0 

3203 00 90 – Färgämnen av animaliskt ursprung och preparat på basis av 
sådana färgämnen 

2,5 0 

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; 
preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av syntetiska 
organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av så
dana slag som används som optiska vitmedel eller som lumi
noforer, även kemiskt definierade 

– Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anm. 3 
till detta kapitel på basis av sådana färgämnen 

3204 11 00 – – Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana 
färgämnen 

6,5 0
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3204 12 00 – – Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på 
basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt prepa
rat på basis av sådana färgämnen 

6,5 0 

3204 13 00 – – Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 14 00 – – Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 15 00 – – Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt 
skick är användbara som pigment) samt preparat på basis 
av sådana färgämnen 

6,5 0 

3204 16 00 – – Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 17 00 – – Pigment samt preparat på basis av pigment 6,5 0 

3204 19 00 – – Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen 
enligt nr 3204 11–3204 19 

6,5 0 

3204 20 00 – Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används 
som optiska vitmedel 

6 0 

3204 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3205 00 00 Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på 
basis av substratpigment 

6,5 0 

3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel, 
som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska 
produkter av sådana slag som används som luminoforer, även 
kemiskt definierade 

– Pigment och preparat på basis av titandioxid 

3206 11 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på 
torrsubstansen 

6 5 

3206 19 00 – – Andra 6,5 3 

3206 20 00 – Pigment och preparat på basis av kromföreningar 6,5 3 

– Andra färgämnen och preparat 

3206 41 00 – – Ultramarin och preparat på basis av ultramarin 6,5 3 

3206 42 00 – – Litopon och andra pigment och preparat på basis av zink
sulfid 

6,5 3 

3206 49 – – Andra 

3206 49 10 – – – Magnetit Fri 0
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3206 49 30 – – – Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar 6,5 3 

3206 49 80 – – – Andra 6,5 3 

3206 50 00 – Oorganiska produkter av sådana slag som används som lu
minoforer 

5,3 0 

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke 
frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger 
och liknande preparat av sådana slag som används inom ke
ramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i 
form av pulver, korn eller flingor 

3207 10 00 – Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och 
liknande preparat 

6,5 0 

3207 20 – Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande 
preparat 

3207 20 10 – – Engober 5,3 0 

3207 20 90 – – Andra 6,3 0 

3207 30 00 – Flytande lysterfärger och liknande preparat 5,3 0 

3207 40 – Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor 

3207 40 10 – – Glasyr- och emaljmassa 3,7 0 

3207 40 20 – – Glas i form av flingor med en längd av minst 0,1 mm men 
högst 3,5 mm och en tjocklek av minst 2 mikrometer men 
högst 5 mikrometer 

Fri 0 

3207 40 30 – – Glas i form av pulver eller korn med en kiseldioxidhalt av 
minst 99 viktprocent 

Fri 0 

3207 40 80 – – Annat 3,7 0 

3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; 
lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 10 – På basis av polyestrar 

3208 10 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208 10 90 – – Andra 6,5 0
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3208 20 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 

3208 20 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208 20 90 – – Andra 6,5 0 

3208 90 – Andra slag 

– – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 90 11 – – – Polyuretan av 2,2′(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-me
tylendicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetylacetamid, 
med en polymerhalt av minst 48 viktprocent 

Fri 0 

3208 90 13 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N- 
dimetylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 vikt
procent 

Fri 0 

3208 90 19 – – – Andra 6,5 0 

– – Andra 

3208 90 91 – – – På basis av syntetiska polymerer 6,5 0 

3208 90 99 – – – På basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer 6,5 0 

3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium 

3209 10 00 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 6,5 0 

3209 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3210 00 Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (in
begripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana 
slag som används för färgning av läder 

3210 00 10 – Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på 
basis av torkande oljor 

6,5 0 

3210 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3211 00 00 Beredda sickativ 6,5 0
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3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i 
icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av 
sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; 
brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar 
för försäljning i detaljhandeln 

3212 10 – Brons- och färgfolier 

3212 10 10 – – På basis av oädel metall 6,5 0 

3212 10 90 – – Andra 6,5 0 

3212 90 – Andra slag 

– – Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade 
i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pas
taform, av sådana slag som används vid tillverkning av 
målningsfärger 

3212 90 31 – – – På basis av aluminiumpulver 6,5 0 

3212 90 38 – – – Andra 6,5 0 

3212 90 90 – – Färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

6,5 0 

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytnings
färger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter 
eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller 
förpackningar 

3213 10 00 – Färger i satser 6,5 0 

3213 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och ut
fyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbe
läggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. 

3214 10 – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel; spackelfärger 

3214 10 10 – – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel o.d. 

5 0 

3214 10 90 – – Spackelfärger 5 0 

3214 90 00 – Andra slag 5 0
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3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncent
rerade eller i fast form 

– Tryckfärger 

3215 11 00 – – Svarta 6,5 0 

3215 19 00 – – Andra 6,5 0 

3215 90 – Andra slag 

3215 90 10 – – Bläck och tusch 6,5 0 

3215 90 80 – – Andra 6,5 0 

33 KAPITEL 33 – ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFY
MERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”ab
solutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av ete
riska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. 
enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna 
vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av 
eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor 

– Eteriska oljor från citrusfrukter 

3301 12 – – Apelsinolja 

3301 12 10 – – – Inte terpenfri 7 0 

3301 12 90 – – – Terpenfri 4,4 0 

3301 13 – – Citronolja 

3301 13 10 – – – Inte terpenfri 7 0 

3301 13 90 – – – Terpenfri 4,4 0 

3301 19 – – Andra 

3301 19 20 – – – Inte terpenfria 7 0 

3301 19 80 – – – Terpenfria 4,4 0 

– Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter 

3301 24 – – Pepparmyntolja (Mentha piperita) 

3301 24 10 – – – Inte terpenfri Fri 0 

3301 24 90 – – – Terpenfri 2,9 0
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3301 25 – – Oljor av andra myntor 

3301 25 10 – – – Inte terpenfria Fri 0 

3301 25 90 – – – Terpenfria 2,9 0 

3301 29 – – Andra 

– – – Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja (ylangylangolja) 

3301 29 11 – – – – Inte terpenfria Fri 0 

3301 29 31 – – – – Terpenfria 2,3 0 

– – – Andra 

3301 29 41 – – – – Inte terpenfria Fri 0 

– – – – Terpenfria 

3301 29 71 – – – – – Pelargonolja (geraniumolja); jasminblomolja; vetiveria
olja 

2,3 0 

3301 29 79 – – – – – Lavendelolja och lavandinolja 2,9 0 

3301 29 91 – – – – – Andra 2,3 0 

3301 30 00 – Resinoider 2 0 

3301 90 – Andra slag 

3301 90 10 – – Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av 
eteriska oljor 

2,3 0 

– – Extraherade oleoresiner 

3301 90 21 – – – Av lakrits och av humle 3,2 0 

3301 90 30 – – – Andra Fri 0 

3301 90 90 – – Andra 3 0 

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alko
hollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana 
slag som används som råvaror inom industrin; andra bered
ningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används 
för framställning av drycker 

3302 10 – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller 
vid industriell tillverkning av drycker 

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker 

– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kän
netecknar en viss dryck
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3302 10 10 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volympro
cent 

17,3 mIN 
1 EUR/% vol/ 

hl 

0 

– – – – Andra 

3302 10 21 – – – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druv
socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 
viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isog
lukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

3302 10 29 – – – – – Andra 9 + EA Tullkvot_Bearbetat 
socker 

(2 000–3 000 t) ( 1 ) 

3302 10 40 – – – Andra slag Fri 0 

3302 10 90 – – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin Fri 0 

3302 90 – Andra slag 

3302 90 10 – – Alkohollösningar Fri 0 

3302 90 90 – – Andra Fri 0 

3303 00 Parfymer och luktvatten 

3303 00 10 – Parfymer Fri 0 

3303 00 90 – Luktvatten Fri 0 

3304 Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än 
medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för mani
kyr eller pedikyr 

3304 10 00 – Preparat för läppkosmetika Fri 0 

3304 20 00 – Preparat för ögonkosmetika Fri 0 

3304 30 00 – Preparat för manikyr eller pedikyr Fri 0 

– Andra slag 

3304 91 00 – – Puder, även hoppressat Fri 0 

3304 99 00 – – Andra Fri 0 

3305 Hårvårdsmedel 

3305 10 00 – Schamponeringsmedel Fri 0
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3305 20 00 – Preparat för hårpermanentning Fri 0 

3305 30 00 – Hårsprayer Fri 0 

3305 90 – Andra slag 

3305 90 10 – – Hårvatten Fri 0 

3305 90 90 – – Andra Fri 0 

3306 Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pul
ver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrym
men mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar 

3306 10 00 – Tandrengöringsmedel Fri 0 

3306 20 00 – Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd) 4 0 

3306 90 00 – Andra slag Fri 0 

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, 
deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagnings
medel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårds
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; be
redda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och 
även med desinficerande egenskaper 

3307 10 00 – Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning 6,5 0 

3307 20 00 – Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt 
bruk 

6,5 0 

3307 30 00 – Parfymerat badsalt och andra badpreparat 6,5 0 

– Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegri
pet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremo
nier 

3307 41 00 – – ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar ge
nom bränning 

6,5 0 

3307 49 00 – – Andra 6,5 0 

3307 90 00 – Andra slag 6,5 0
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34 KAPITEL 34 – TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA 
ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA 
VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS 
OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K. 
DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS 

3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat av
sedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller 
gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva pro
dukter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska 
eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande 
tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, över
dragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengörings
medel 

– Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form 
av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt 
och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda 
med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel 

3401 11 00 – – För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter) Fri 0 

3401 19 00 – – För annat ändamål Fri 0 

3401 20 – Tvål och såpa i annan form 

3401 20 10 – – Flingor, flagor, granuler eller pulver Fri 0 

3401 20 90 – – Andra Fri 0 

3401 30 00 – Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av 
huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpack
ningar, även innehållande tvål 

4 0 

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva 
preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengö
ringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana 
som omfattas av nr 3401 

– Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar 

3402 11 – – Anjonaktiva 

3402 11 10 – – – Vattenlösning innehållande minst 30 men högst 50 vikt
procent dinatriumalkyl[oxidi(bensen- sulfonat)] 

Fri 0 

3402 11 90 – – – Andra 4 0
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3402 12 00 – – Katjonaktiva 4 0 

3402 13 00 – – Nonjonaktiva 4 0 

3402 19 00 – – Andra 4 0 

3402 20 – Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detalj
handelsförpackningar 

3402 20 20 – – Ytaktiva preparat 4 0 

3402 20 90 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 4 0 

3402 90 – Andra slag 

3402 90 10 – – Ytaktiva preparat 4 0 

3402 90 90 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 4 0 

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, pre
parat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel 
och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är 
baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som 
används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, 
pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som 
innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 vikt
procent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mine
ral 

– Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral 

3403 11 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

4,6 0 

3403 19 – – Andra 

3403 19 10 – – – Innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pe
troleum eller ur bituminösa material, inte utgörande ka
raktärsgivande beståndsdel 

6,5 0 

– – – Andra 

3403 19 91 – – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 4,6 0 

3403 19 99 – – – – Andra 4,6 0 

– Andra slag 

3403 91 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

4,6 0
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3403 99 – – Andra 

3403 99 10 – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 4,6 0 

3403 99 90 – – – Andra 4,6 0 

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 

3404 20 00 – Av polyoxyeten (polyetenglykol) Fri 0 

3404 90 – Andra slag 

3404 90 10 – – Beredda vaxer, inbegripet förseglingsvax Fri 0 

3404 90 80 – – Andra Fri 0 

3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, 
glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat 
(även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast 
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts 
med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404 

3405 10 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller 
läder 

Fri 0 

3405 20 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä
möbler eller andra trävaror 

Fri 0 

3405 30 00 – Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än 
metallpolermedel 

Fri 0 

3405 40 00 – Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel Fri 0 

3405 90 – Andra slag 

3405 90 10 – – Metallpolermedel Fri 0 

3405 90 90 – – Andra Fri 0 

3406 00 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 

– Stearinljus, paraffinljus, vaxljus 

3406 00 11 – – Släta och oparfymerade Fri 0 

3406 00 19 – – Andra Fri 0 

3406 00 90 – Andra slag Fri 0
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3407 00 00 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för 
barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, 
föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i 
form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra 
preparat för dentalt bruk, på basis av gips 

Fri 0 

35 KAPITEL 35 – PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM 
OCH KLISTER; ENZYMER 

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim 

3501 10 – Kasein 

3501 10 10 – – För tillverkning av regenatfibrer Fri 0 

3501 10 50 – – För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livs
medel och foder 

3,2 0 

3501 10 90 – – Annat 9 0 

3501 90 – Andra slag 

3501 90 10 – – Kaseinlim 8,3 0 

3501 90 90 – – Andra 6,4 0 

3502 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vasslepro
teiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, 
beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albumin
derivat 

– Äggalbumin 

3502 11 – – Torkat 

3502 11 10 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0 

3502 11 90 – – – Annat 123,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

3502 19 – – Annat 

3502 19 10 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0
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3502 19 90 – – – Annat 16,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

3502 20 – Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vass
leproteiner) 

3502 20 10 – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0 

– – Annat 

3502 20 91 – – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver) 123,5 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

3502 20 99 – – – Annat 16,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Ägg 
(1 500–3 000 t ut

tryckt som ägg med 
skal) ( 1 ) 

3502 90 – Annat 

– – Albuminer, andra än äggalbuminer; mjölkalbumin (laktal
bumin) 

3502 90 20 – – – Olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livs
medel 

Fri 0 

3502 90 70 – – – Andra 6,4 0 

3502 90 90 – – Albuminater och andra albuminderivat 7,7 0 

3503 00 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektang
ulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; 
husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kasein
lim enligt nr 3501 

3503 00 10 – Gelatin och gelatinderivat 7,7 0 

3503 00 80 – Andra slag 7,7 0 

3504 00 00 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat 
av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; hudpulver, även behandlat med kromsalt 

3,4 0 

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex
trin eller annan modifierad stärkelse 

3505 10 – Dextrin och annan modifierad stärkelse
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3505 10 10 – – Dextrin 9 + 
17,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetad 
stärkelse 

(1 000–2 000 t) ( 1 ) 

– – Annan modifierad stärkelse 

3505 10 50 – – – Företrad eller förestrad stärkelse 7,7 0 

3505 10 90 – – – Annan 9 + 
17,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Bearbetad 
stärkelse 

(1 000–2 000 t) ( 1 ) 

3505 20 – Lim och klister 

3505 20 10 – – Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin 
eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 
4,5 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 11,5 

0 

3505 20 30 – – Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 
8,9 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 11,5 

Tullkvot_Bearbetad 
stärkelse 

(1 000–2 000 t) ( 1 ) 

3505 20 50 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 
14,2 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 11,5 

Tullkvot_Bearbetad 
stärkelse 

(1 000–2 000 t) ( 1 ) 

3505 20 90 – – Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller 
annan modifierad stärkelse 

8,3 + 
17,7 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 11,5 

Tullkvot_Bearbetad 
stärkelse 

(1 000–2 000 t) ( 1 ) 

3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller 
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller 
klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

3506 10 00 – Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, 
förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klis
ter i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

6,5 0 

– Andra slag 

3506 91 00 – – Lim och klister på basis av polymerer enligt 
nr 3901–3913 eller på gummi 

6,5 0 

3506 99 00 – – Andra 6,5 0 

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

3507 10 00 – Löpe och koncentrat av löpe 6,3 0
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3507 90 – Andra slag 

3507 90 10 – – Lipoproteinlipas Fri 0 

3507 90 20 – – Aspergillus alkaliskt proteinas Fri 0 

3507 90 90 – – Andra 6,3 0 

36 KAPITEL 36 – KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA 
PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; 
VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER 

3601 00 00 Krut 5,7 0 

3602 00 00 Beredda sprängämnen, andra än krut 6,5 0 

3603 00 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande 
tändmedel (även elektriska) 

3603 00 10 – Stubin 6 0 

3603 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3604 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och 
andra pyrotekniska artiklar 

3604 10 00 – Fyrverkeripjäser 6,5 0 

3604 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3605 00 00 Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604 6,5 0 

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla 
former; varor av brännbara ämnen enligt anm. 2 till detta 
kapitel 

3606 10 00 – Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i be
hållare av sådana slag som används för fyllning av cigaret
tändare eller liknande tändare och som har en rymd av 
högst 300 cm 3 

6,5 0 

3606 90 – Andra slag 

3606 90 10 – – Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i 
alla former 

6 0 

3606 90 90 – – Andra 6,5 0
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37 KAPITEL 37 – VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK 

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, 
oexponerade, av annat material än papper, papp eller textil
vara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för ome
delbar bildframställning, även i form av filmpaket 

3701 10 – Röntgenplåtar och röntgenfilm 

3701 10 10 – – För medicinskt, dentalt eller veterinärt bruk 6,5 0 

3701 10 90 – – Andra slag 6,5 0 

3701 20 00 – Film avsedd för omedelbar bildframställning 6,5 0 

3701 30 00 – Andra plåtar och annan film med någon sida längre än 
255 mm 

6,5 0 

– Andra slag 

3701 91 00 – – För färgfotografering (polykrom) 6,5 0 

3701 99 00 – – Andra 6,5 0 

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av an
nat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, 
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildfram
ställning 

3702 10 00 – Röntgenfilm 6,5 0 

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av 
högst 105 mm 

3702 31 – – För färgfotografering (polykrom) 

3702 31 20 – – – Med en längd av högst 30 m 6,5 0 

– – – Med en längd av mer än 30 m 

3702 31 91 – – – – Negativ färgfilm: med en bredd av minst 75 mm men 
högst 105 mm, och -en längd av minst 100 m, avsedd 
för framställning av filmpaket för omedelbar bildfram
ställning 

Fri 0 

3702 31 98 – – – – Annan 6,5 0 

3702 32 – – Annan, med silverhalogenidemulsion 

– – – Med en bredd av högst 35 mm 

3702 32 10 – – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0
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3702 32 20 – – – – Annan 5,3 0 

– – – Med en bredd av mer än 35 mm 

3702 32 31 – – – – Mikrofilm 6,5 0 

3702 32 50 – – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 32 80 – – – – Annan 6,5 0 

3702 39 00 – – Annan 6,5 0 

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd om 
mer än 105 mm 

3702 41 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, avsedd för färgfotografering (polykrom) 

6,5 0 

3702 42 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, inte avsedd för färgfotografering 

6,5 0 

3702 43 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 
200 m 

6,5 0 

3702 44 00 – – Med en bredd av mer än 105 mm men högst 610 mm 6,5 0 

– Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) 

3702 51 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av högst 
14 m 

5,3 0 

3702 52 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av mer än 
14 m 

5,3 0 

3702 53 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv 

5,3 0 

3702 54 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m, inte avsedd för diapositiv 

3702 54 10 – – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 24 mm 5 0 

3702 54 90 – – – Med en bredd av mer än 24 mm men högst 35 mm 5 0 

3702 55 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av mer än 30 m 

5,3 0
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3702 56 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

– Andra slag 

3702 91 – – Med en bredd av högst 16 mm 

3702 91 20 – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 91 80 – – – Annan 5,3 0 

3702 93 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av högst 30 m 

3702 93 10 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 93 90 – – – Annan 5,3 0 

3702 94 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en 
längd av mer än 30 m 

3702 94 10 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 94 90 – – – Annan 5,3 0 

3702 95 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

3703 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilva
ra, strålningskänsliga, oexponerade 

3703 10 00 – I rullar med en bredd av mer än 610 mm 6,5 0 

3703 20 – Andra, avsedda för färgfotografering (polykrom) 

3703 20 10 – – Till bilder av omvändningsfilm 6,5 0 

3703 20 90 – – Andra 6,5 0 

3703 90 – Andra slag 

3703 90 10 – – Strålningskänsliga med silver- eller platinasalter 6,5 0 

3703 90 90 – – Andra 6,5 0 

3704 00 Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto
grafisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte 
framkallade 

3704 00 10 – Plåtar och film Fri 0 

3704 00 90 – Andra slag 6,5 0
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3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och fram
kallade, med undantag av kinofilm 

3705 10 00 – Film för offsetreproduktion 5,3 0 

3705 90 – Andra slag 

3705 90 10 – – Mikrofilm 3,2 0 

3705 90 90 – – Andra slag 5,3 0 

3706 Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår 
eller med enbart ljudspår 

3706 10 – Med en bredd av minst 35 mm 

3706 10 10 – – Kinofilm med enbart ljudspår Fri 0 

– – Annan 

3706 10 91 – – – Negativ; mellanpositiv Fri 0 

3706 10 99 – – – Annan positiv 5 EUR/ 
100 m 

0 

3706 90 – Andra slag 

3706 90 10 – – Kinofilm med enbart ljudspår Fri 0 

– – Annan 

3706 90 31 – – – Negativ; mellanpositiv Fri 0 

– – – Annan positiv 

3706 90 51 – – – – Journalfilmer Fri 0 

– – – – Annan, med en bredd av 

3706 90 91 – – – – – Mindre än 10 mm Fri 0 

3706 90 99 – – – – – Minst 10 mm 3,5 EUR/ 
100 m 

0 

3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, 
klister och liknande preparat); oblandade produkter för foto
grafiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhan
delsförpackningar, i bruksfärdigt skick 

3707 10 00 – Strålningskänsliga emulsioner 6 0
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3707 90 – Andra slag 

– – Framkallare och fixeringsmedel 

– – – För färgfotografering (polykrom) 

3707 90 11 – – – – För fotografisk film och fotografiska plåtar 6 0 

3707 90 19 – – – – Andra 6 0 

3707 90 30 – – – Andra 6 0 

3707 90 90 – – Andra 6 0 

38 KAPITEL 38 – DIVERSE KEMISKA PRODUKTER 

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat 
på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av 
block, plattor eller andra halvfabrikat 

3801 10 00 – Konstgjord grafit 3,6 0 

3801 20 – Kolloidal eller halvkolloidal grafit 

3801 20 10 – – Kolloidal grafit suspenderad i olja; halvkolloidal grafit 6,5 0 

3801 20 90 – – Annan 4,1 0 

3801 30 00 – Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig 
beklädnad av ugnar 

5,3 0 

3801 90 00 – Andra slag 3,7 0 

3802 Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djur
kol, inbegripet använt djurkol 

3802 10 00 – Aktiverat kol 3,2 0 

3802 90 00 – Andra slag 5,7 0 

3803 00 Tallolja (tallsyra), även raffinerad 

3803 00 10 – Rå tallolja Fri 0 

3803 00 90 – Andra slag 4,1 0
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3804 00 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncent
rerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsul
fonater men inte tallolja enligt nr 3803 

3804 00 10 – Koncentrerad sulfitlut 5 0 

3804 00 90 – Andra slag 5 0 

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och an
dra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan 
behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan 
rå para-cymen; ”pine oil” innehållande α-terpineol som huvud
beståndsdel 

3805 10 – Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin 

3805 10 10 – – Balsamterpentin 4 0 

3805 10 30 – – Extraherad terpentin 3,7 0 

3805 10 90 – – Sulfatterpentin 3,2 0 

3805 90 – Andra slag 

3805 90 10 – – ”Pine oil” 3,7 0 

3805 90 90 – – Andra 3,4 0 

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; 
hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom ut
smältning 

3806 10 – Kolofonium och hartssyror 

3806 10 10 – – Erhållna från färska barrträdsbalsamer 5 0 

3806 10 90 – – Andra 5 0 

3806 20 00 – Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolo
fonium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumadduk
ter 

4,2 0 

3806 30 00 – Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol 6,5 0 

3806 90 00 – Andra slag 4,2 0 

3807 00 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt 
beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofo
nium, hartssyror eller vegetabiliskt beck 

3807 00 10 – Trätjära 2,1 0 

3807 00 90 – Andra slag 4,6 0
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3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshind
rande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektions
medel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produk
ter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. 
band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpap
per) 

3808 50 00 – Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapi
tel 

6 0 

– Andra 

3808 91 – – Insektsbekämpningsmedel 

3808 91 10 – – – På basis av pyretroider 6 0 

3808 91 20 – – – På basis av klorkolväten 6 0 

3808 91 30 – – – På basis av karbamater 6 0 

3808 91 40 – – – På basis av fosfororganiska föreningar 6 0 

3808 91 90 – – – Andra 6 0 

3808 92 – – Svampbekämpningsmedel 

– – – Oorganiska 

3808 92 10 – – – – Preparat på basis av kopparföreningar 4,6 0 

3808 92 20 – – – – Andra 6 0 

– – – Andra 

3808 92 30 – – – – På basis av ditiokarbamater 6 0 

3808 92 40 – – – – På basis av bensimidazoler 6 0 

3808 92 50 – – – – På basis av diazoler eller triazoler 6 0 

3808 92 60 – – – – På basis av diaziner eller morfoliner 6 0 

3808 92 90 – – – – Andra 6 0 

3808 93 – – Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt 
tillväxtreglerande medel för växter 

– – – Ogräsbekämpningsmedel 

3808 93 11 – – – – På basis av fenoxifytohormoner 6 0 

3808 93 13 – – – – På basis av triaziner 6 0
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3808 93 15 – – – – På basis av amider 6 0 

3808 93 17 – – – – På basis av karbamater 6 0 

3808 93 21 – – – – På basis av dinitroanilinderivat 6 0 

3808 93 23 – – – – På basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderi
vat 

6 0 

3808 93 27 – – – – Andra 6 0 

3808 93 30 – – – Groningshindrande medel 6 0 

3808 93 90 – – – Tillväxtreglerande medel för växter 6,5 0 

3808 94 – – Desinfektionsmedel 

3808 94 10 – – – På basis av kvaternära ammoniumsalter 6 0 

3808 94 20 – – – På basis av halogenföreningar 6 0 

3808 94 90 – – – Andra 6 0 

3808 99 – – Andra 

3808 99 10 – – – Bekämpningsmedel mot gnagare 6 0 

3808 99 90 – – – Andra 6 0 

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för 
fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat 
(t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande 
industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3809 10 – På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter 

3809 10 10 – – Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stär
kelseprodukter 

8,3 + 
8,9 EUR/ 

100 kg/net 
MAX 12,8 

Tullkvot_Bearbetad 
maltstärkelse 

(2 000 t) 

3809 10 30 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

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

Tullkvot_Bearbetad 
maltstärkelse 

(2 000 t) 

3809 10 50 – – Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

8,3 + 
15,1 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 12,8 

Tullkvot_Bearbetad 
maltstärkelse 

(2 000 t)
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3809 10 90 – – Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelse
produkter 

8,3 + 
17,7 EUR/ 
100 kg/net 
MAX 12,8 

Tullkvot_Bearbetad 
maltstärkelse 

(2 000 t) 

– Andra slag 

3809 91 00 – – Av sådana slag som används inom textilindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3809 92 00 – – Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3809 93 00 – – Av sådana slag som används inom läderindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgö
rande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pas
tor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra 
ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller 
beläggning av svetselektroder eller svetstråd 

3810 10 00 – Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller 
svetsning, bestående av metall och andra ämnen 

6,5 0 

3810 90 – Andra slag 

3810 90 10 – – Preparat av sådana slag som används för fyllning eller be
läggning av svetselektroder och svetstråd 

4,1 0 

3810 90 90 – – Andra 5 0 

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion 
eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra 
beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller 
för andra vätskor som används för samma ändamål som mi
neraloljor 

– Preparat för motverkande av knackning 

3811 11 – – På basis av blyföreningar 

3811 11 10 – – – På basis av tetraetylbly 6,5 0 

3811 11 90 – – – Andra 5,8 0 

3811 19 00 – – Andra 5,8 0 

– Tillsatsmedel för smörjoljor 

3811 21 00 – – Innehållande oljor erhållna petroleum eller bituminösa mi
neral 

5,3 0 

3811 29 00 – – Andra 5,8 0
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3811 90 00 – Andra slag 5,8 0 

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel 
för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabilise
ringsmedel för gummi eller plast 

3812 10 00 – Beredda vulkningsacceleratorer 6,3 0 

3812 20 – Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast 

3812 20 10 – – Reaktionsblandning innehållande bensyl-3-isobutyryloxi-1- 
isopropyl-2,2-dimetylpropylftalat och bensyl-3-isobutyry
loxi-2,2,4-trimetylpentylftalat 

Fri 0 

3812 20 90 – – Andra 6,5 0 

3812 30 – Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för 
gummi eller plast 

– – Antioxidanter 

3812 30 21 – – – Blandningar av oligomerer av 1,2-dihydro-2,2,4-trimetyl
kinolin 

6,5 0 

3812 30 29 – – – Andra 6,5 0 

3812 30 80 – – Andra 6,5 0 

3813 00 00 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brands
läckningsbomber 

6,5 0 

3814 00 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller 
lackborttagningsmedel 

3814 00 10 – På basis av butylacetat 6,5 0 

3814 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda kata
lysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Katalysatorer utfällda på en bärsubstans 

3815 11 00 – – Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel 6,5 0 

3815 12 00 – – Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv 
beståndsdel 

6,5 0
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3815 19 – – Andra 

3815 19 10 – – – Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktpro
cent har en partikelstorlek av högst 10 mikrometer, be
stående av en oxidblandning på en bärare av magnesium
silikat, innehållande, efter vikten räknat: - minst 20 % 
men högst 35 % koppar, - minst 2 % men högst 3 % 
vismut, samt med en skrymdensitet av minst 0,2 men 
högst 1,0 

Fri 0 

3815 19 90 – – – Andra 6,5 0 

3815 90 – Andra slag 

3815 90 10 – – Katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i 
form av lösning i metanol 

Fri 0 

3815 90 90 – – Andra 6,5 0 

3816 00 00 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande 
eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801 

2,7 0 

3817 00 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftale
ner, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902 

3817 00 50 – Linjär alkylbensen 6,3 3 

3817 00 80 – Andra 6,3 3 

3818 00 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska 
föreningar, dopade för användning inom elektroniken 

3818 00 10 – Dopad kisel Fri 0 

3818 00 90 – Andra slag Fri 0 

3819 00 00 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hyd
raulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller inne0hållande 
mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa material 

6,5 0 

3820 00 00 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel 6,5 0 

3821 00 00 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av 
växtceller, mänskliga celler eller djurceller 

5 0
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3822 00 00 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på under
lag samt beredda reagens för diagnostikt bruk eller laborato
riebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av 
nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial 

Fri 0 

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tek
niska fettalkoholer 

– Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering 

3823 11 00 – – Stearin 5,1 0 

3823 12 00 – – Olein 4,5 0 

3823 13 00 – – Tallfettsyra 2,9 0 

3823 19 – – Andra 

3823 19 10 – – – Destillerade fettsyror 2,9 0 

3823 19 30 – – – Fettsyradestillat 2,9 0 

3823 19 90 – – – Andra 2,9 0 

3823 70 00 – Tekniska fettalkoholer 3,8 0 

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska 
produkter samt preparat från kemiska eller närstående indu
strier (inbegripet sådana som består av blandningar av natur
produkter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3824 10 00 – Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor 6,5 0 

3824 30 00 – Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med 
metalliska bindemedel 

5,3 0 

3824 40 00 – Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong 6,5 0 

3824 50 – Murbruk och betong, inte eldfasta 

3824 50 10 – – Färdigblandad betong 6,5 0 

3824 50 90 – – Andra 6,5 0 

3824 60 – Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 

– – I vattenlösning 

3824 60 11 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på 
halten D-glucitol 

7,7 + 
16,1 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t)
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3824 60 19 – – – Annan 9,6 + 
37,8 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

– – Annan 

3824 60 91 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D- mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

7,7 + 
23 EUR/ 

100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

3824 60 99 – – – Annan 9,6 + 
53,7 EUR/ 
100 kg/net 

Tullkvot_Mannitol 
sorbitol (100 t) 

– Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, 
etan eller propan 

3824 71 00 – – Innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande 
klorfluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller flu
orkolväten (HFC) 

6,5 0 

3824 72 00 – – Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan el
ler dibromtetrafluoretaner 

6,5 0 

3824 73 00 – – Innehållande bromfluorkolväten (HBFC) 6,5 0 

3824 74 00 – – Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande 
perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock 
inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) 

6,5 0 

3824 75 00 – – Innehållande koltetraklorid 6,5 0 

3824 76 00 – – Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 6,5 0 

3824 77 00 – – Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklorme
tan 

6,5 0 

3824 78 00 – – Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten 
(HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller 
klorfluorkolväten (HCFC) 

6,5 0 

3824 79 00 – – Andra 6,5 0 

– Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), 
polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler 
(PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrom
propyl)fosfat 

3824 81 00 – – Innehållande oxiran (etylenoxid) 6,5 0
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3824 82 00 – – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

6,5 0 

3824 83 00 – – Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

3824 90 – Andra 

3824 90 10 – – Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater 
av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tio
fenhaltiga sulfonsyror av oljor bituminösa mineral och sal
ter av dessa syror 

5,7 0 

3824 90 15 – – Jonbytare 6,5 0 

3824 90 20 – – Getter för vakuumrör 6 0 

3824 90 25 – – Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; 
rått kalciumcitrat 

5,1 0 

3824 90 30 – – Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar 
av naftensyror 

3,2 0 

3824 90 35 – – Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv bestånds
del 

6,5 0 

3824 90 40 – – Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för 
klara lacker och liknande produkter 

6,5 0 

– – Andra 

3824 90 45 – – – Pannstensförhindrande medel och liknande preparat 6,5 0 

3824 90 50 – – – Preparat för galvanoteknik 6,5 0 

3824 90 55 – – – Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol 
(emulgatorer för fetter) 

6,5 0 

– – – Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt 
bruk 

3824 90 61 – – – – Mellanprodukter från framställning av antibiotika, er
hållna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, 
även torkade, avsedda att användas för tillverkning av 
för människor avsedda medikamenter enligt nr 3004 

Fri 0 

3824 90 62 – – – – Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter Fri 0 

3824 90 64 – – – – Andra 6,5 0 

3824 90 65 – – – Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas 
av nr 3824 10 00) 

6,5 0
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3824 90 70 – – – Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används 
inom byggnadsindustrin 

6,5 0 

– – – Andra 

3824 90 75 – – – – Skivor av litiumniobat, odopade Fri 0 

3824 90 80 – – – – Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade 
fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 
520 men högst 550 

Fri 0 

3824 90 85 – – – – 3-(1-Etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en 
lösning i toluen 

Fri 0 

3824 90 91 – – – – Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande minst 96,5 
volymprocent estrar (FAMAE) 

6,5 0 

3824 90 97 – – – – Andra 6,5 0 

3825 Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; 
avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till 
detta kapitel 

3825 10 00 – Kommunalt avfall 6,5 0 

3825 20 00 – Avloppsslam 6,5 0 

3825 30 00 – Sjukvårdsavfall 6,5 0 

– Avfall av organiska lösningsmedel 

3825 41 00 – – Halogenerade 6,5 0 

3825 49 00 – – Andra 6,5 0 

3825 50 00 – Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsväts
kor och frostskyd 

6,5 0 

– Andra avfall från kemisk eller närstående industri 

3825 61 00 – – Främst innehållande organiska beståndsdelar 6,5 0 

3825 69 00 – – Andra slag 6,5 0 

3825 90 – Andra 

3825 90 10 – – Alkalisk järnoxid för rening av gas 5 0 

3825 90 90 – – Andra 6,5 0
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VII AVDELNING VII – PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI 
OCH GUMMIVAROR 

39 KAPITEL 39 – PLASTER OCH PLASTVAROR 

I. PLASTER I OBEARBETAD FORM 

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form 

3901 10 – Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD) 

3901 10 10 – – Linjär polyeten 6,5 3 

3901 10 90 – – Annan 6,5 3 

3901 20 – Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD) 

3901 20 10 – – Polyeten i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel, med en specifik vikt av minst 0,958 vid 
23 °C, innehållande per kg: högst 50 mg aluminium, högst 
2 mg kalcium, högst 2 mg krom, högst 2 mg järn, högst 
2 mg nickel, högst 2 mg titan, högst 8 mg vanadin, avsett 
för tillverkning av klorsulfonerat polyeten 

Fri 0 

3901 20 90 – – Annat 6,5 3 

3901 30 00 – Sampolymerer av eten och vinylacetat 6,5 3 

3901 90 – Andra slag 

3901 90 10 – – Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av 
eten, isobutylakrylat och metakrylsyra 

Fri 0 

3901 90 20 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 
6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3901 90 90 – – Andra 6,5 3 

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 

3902 10 00 – Polypropen 6,5 3 

3902 20 00 – Polyisobuten 6,5 3 

3902 30 00 – Sampolymerer med propen 6,5 3
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3902 90 – Andra slag 

3902 90 10 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel 

Fri 0 

3902 90 20 – – Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, inne
hållande högst 10 viktprocent eten, eller en blandning av 
polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehål
lande högst 10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 
viktprocent polypropen, i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3902 90 90 – – Andra 6,5 3 

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form 

– Polystyren 

3903 11 00 – – Expanderbar 6,5 3 

3903 19 00 – – Annan 6,5 0 

3903 20 00 – Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 6,5 3 

3903 30 00 – Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 6,5 3 

3903 90 – Andra slag 

3903 90 10 – – Sampolymerer, enbart av styren och allylalkohol, med ett 
acetyltal av minst 175 

Fri 0 

3903 90 20 – – Bromerad polystyren, innehållande minst 58 men högst 71 
viktprocent brom, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3903 90 90 – – Andra 6,5 3 

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i 
obearbetad form 

3904 10 00 – Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen 6,5 3 

– Annan polyvinylklorid 

3904 21 00 – – Inte mjukgjord 6,5 3 

3904 22 00 – – Mjukgjord 6,5 3 

3904 30 00 – Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 6,5 3
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3904 40 00 – Andra sampolymerer med vinylklorid 6,5 3 

3904 50 – Polymerer av vinylidenklorid 

3904 50 10 – – Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av 
expanderbara kulor med en diameter av minst 4 mikrome
ter men högst 20 mikrometer 

Fri 0 

3904 50 90 – – Andra 6,5 3 

– Fluorhaltiga polymerer 

3904 61 00 – – Polytetrafluoreten 6,5 3 

3904 69 – – Andra 

3904 69 10 – – – Polyvinylfluorid, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3904 69 90 – – – Andra 6,5 3 

3904 90 00 – Andra slag 6,5 3 

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbe
tad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form 

– Polyvinylacetat 

3905 12 00 – – I vattendispersion 6,5 0 

3905 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Sampolymerer av vinylacetat 

3905 21 00 – – I vattendispersion 6,5 0 

3905 29 00 – – Andra 6,5 0 

3905 30 00 – Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetat
grupper 

6,5 0 

– Andra slag 

3905 91 00 – – Sampolymerer 6,5 0 

3905 99 – – Andra
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3905 99 10 – – – Polyvinylformal, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel, med en molekylvikt av minst 
10 000 men högst 40 000 samt innehållande, efter vikten 
räknat: minst 9,5 % men högst 13 % acetylgrupper, ut
tryckt som vinylacetat, och -minst 5 % men högst 6,5 % 
hydroxylgrupper, uttryckt som vinylalkohol 

Fri 0 

3905 99 90 – – – Andra 6,5 0 

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form 

3906 10 00 – Polymetylmetakrylat 6,5 3 

3906 90 – Andra slag 

3906 90 10 – – Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid] Fri 0 

3906 90 20 – – Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och de
kylmetakrylat, lösta i N,N-dimetylacetamid, med en sampo
lymerhalt av minst 55 viktprocent 

Fri 0 

3906 90 30 – – Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehål
lande minst 10 men högst 11 viktprocent 2-etylhexylakry
lat 

Fri 0 

3906 90 40 – – Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad 
med polybutadienakrylnitril (NBR) 

Fri 0 

3906 90 50 – – Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och 
liten mängd andra monomerer, avsedda att användas som 
förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textil
tryckning 

Fri 0 

3906 90 60 – – Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som 
innehåller en ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, 
med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blan
dad med kiseldioxid 

5 0 

3906 90 90 – – Andra 6,5 0 

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad 
form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra 
polyestrar, i obearbetad form 

3907 10 00 – Polyacetaler 6,5 0 

3907 20 – Andra polyetrar 

– – Polyeteralkoholer
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3907 20 11 – – – Polyetenglykoler 6,5 0 

– – – Andra 

3907 20 21 – – – – Med ett hydroxyltal av högst 100 6,5 0 

3907 20 29 – – – – Andra 6,5 0 

– – Andra 

3907 20 91 – – – Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid Fri 0 

3907 20 99 – – – Andra 6,5 0 

3907 30 00 – Epoxihartser 6,5 0 

3907 40 00 – Polykarbonater 6,5 0 

3907 50 00 – Alkydhartser 6,5 0 

3907 60 – Polyetentereftalat 

3907 60 20 – – Med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer 6,5 3 

3907 60 80 – – Andra 6,5 3 

3907 70 00 – Polymjölksyra 6,5 3 

– Andra polyestrar 

3907 91 – – Omättade 

3907 91 10 – – – Flytande 6,5 0 

3907 91 90 – – – Andra 6,5 0 

3907 99 – – Andra 

– – – Med ett hydroxyltal av högst 100 

3907 99 11 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) Fri 0 

3907 99 19 – – – – Andra 6,5 3 

– – – Andra 

3907 99 91 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) Fri 0 

3907 99 98 – – – – Andra 6,5 3
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3908 Polyamider i obearbetad form 

3908 10 00 – Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 6,5 0 

3908 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 

3909 10 00 – Karbamidplaster; tiokarbamidplaster 6,5 0 

3909 20 00 – Melaminplaster 6,5 0 

3909 30 00 – Andra aminoplaster 6,5 0 

3909 40 00 – Fenoplaster 6,5 0 

3909 50 – Polyuretaner 

3909 50 10 – – Polyuretan av 2,2′-(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-mety
lendicyklohexyldiisocyanat, i form av en lösning i N,N-di
metylacetamid innehållande minst 50 viktprocent polymer 

Fri 0 

3909 50 90 – – Andra 6,5 0 

3910 00 00 Silikoner i obearbetad form 6,5 0 

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polys
ulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. 
3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, i obearbetad form 

3911 10 00 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhart
ser samt polyterpener 

6,5 0 

3911 90 – Andra slag 

– – Kondensations-, polykondensations- och polyadditionspro
dukter, även kemiskt modifierade 

3911 90 11 – – – Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenyleni
sopropyliden-1,4-fenylen) i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

3,5 0 

3911 90 13 – – – Poly(tio-1,4-fenylen) Fri 0 

3911 90 19 – – – Andra 6,5 0 

– – Andra
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3911 90 91 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en 
lösning i N,N-dimetylacetamid innehållande minst 50 
viktprocent polymer 

Fri 0 

3911 90 93 – – – Hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen och α-me
tylstyren 

Fri 0 

3911 90 99 – – – Andra 6,5 0 

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, i obearbetad form 

– Cellulosaacetater 

3912 11 00 – – Inte mjukgjorda 6,5 0 

3912 12 00 – – Mjukgjorda 6,5 0 

3912 20 – Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) 

– – Inte mjukgjorda 

3912 20 11 – – – Kollodium och celloidin 6,5 0 

3912 20 19 – – – Andra 6 0 

3912 20 90 – – Mjukgjorda 6,5 0 

– Cellulosaetrar 

3912 31 00 – – Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne 6,5 0 

3912 39 – – Andra 

3912 39 10 – – – Etylcellulosa 6,5 0 

3912 39 20 – – – Hydroxipropylcellulosa Fri 0 

3912 39 80 – – – Andra 6,5 0 

3912 90 – Andra slag 

3912 90 10 – – Cellulosaestrar 6,4 0 

3912 90 90 – – Andra 6,5 0 

3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga 
polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av 
naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, 
i obearbetad form 

3913 10 00 – Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 5 0
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3913 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3914 00 00 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901–3913, i obe
arbetad form 

6,5 0 

II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT 
PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA 
PLASTVAROR 

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 

3915 10 00 – Av polymerer av eten 6,5 0 

3915 20 00 – Av polymerer av styren 6,5 0 

3915 30 00 – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3915 90 – Av annan plast 

– – Av additionspolymerisationsprodukter 

3915 90 11 – – – Av polymerer av propen 6,5 0 

3915 90 18 – – – Andra 6,5 0 

3915 90 90 – – Andra 6,5 0 

3916 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt 
stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och 
strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat 
sätt, av plast 

3916 10 00 – Av polymerer av eten 6,5 0 

3916 20 – Av polymerer av vinylklorid 

3916 20 10 – – Av poly(vinylklorid) 6,5 0 

3916 20 90 – – Andra 6,5 0 

3916 90 – Av annan plast 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

3916 90 11 – – – Av polyestrar 6,5 0 

3916 90 13 – – – Av polyamider 6,5 0 

3916 90 15 – – – Av epoxihartser 6,5 0
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3916 90 19 – – – Andra 6,5 0 

– – Av additionspolymerisationsprodukter 

3916 90 51 – – – Av polymerer av propen 6,5 0 

3916 90 59 – – – Andra 6,5 0 

3916 90 90 – – Andra 6,5 0 

3917 Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flän
sar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast 

3917 10 – Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast 

3917 10 10 – – Av härdade proteiner 5,3 0 

3917 10 90 – – Av cellulosaplast 6,5 0 

– Styva rör 

3917 21 – – Av polymerer av eten 

3917 21 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 21 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 22 – – Av polymerer av propen 

3917 22 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 22 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 23 – – Av polymerer av vinylklorid 

3917 23 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 23 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 29 – – Av annan plast 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt

SV L 161/1198 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

3917 29 12 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

3917 29 15 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0 

3917 29 19 – – – – Andra 6,5 0 

3917 29 90 – – – Andra 6,5 0 

– Andra rör samt slangar 

3917 31 00 – – Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 
27,6 MPa 

6,5 0 

3917 32 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, inte försedda med kopplingsanordningar 
e.d. 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 32 10 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

– – – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3917 32 31 – – – – – Av polymerer av eten 6,5 0 

3917 32 35 – – – – – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3917 32 39 – – – – – Andra 6,5 0 

3917 32 51 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

3917 32 91 – – – – Konsttarmar 6,5 0 

3917 32 99 – – – – Andra 6,5 0 

3917 33 00 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d. 

6,5 0 

3917 39 – – Andra 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 39 12 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

3917 39 15 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0
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3917 39 19 – – – – Andra 6,5 0 

3917 39 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 40 00 – Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar 6,5 0 

3918 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar 
eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt 
definition i anm. 9 till detta kapitel 

3918 10 – Av polymerer av vinylklorid 

3918 10 10 – – Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits 
eller belagts med polyvinylklorid 

6,5 0 

3918 10 90 – – Andra 6,5 0 

3918 90 00 – Av annan plast 6,5 0 

3919 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produk
ter av plast, självhäftande, även i rullar 

3919 10 – I rullar med en bredd av högst 20 cm 

– – Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller 
syntetgummi 

3919 10 11 – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,3 0 

3919 10 13 – – – Av inte mjukgjord polyvinylklorid 6,3 0 

3919 10 15 – – – Av polypropen 6,3 0 

3919 10 19 – – – Andra 6,3 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 10 31 – – – – Av polyestrar 6,5 0 

3919 10 38 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 10 61 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,5 0 

3919 10 69 – – – – Andra 6,5 0 

3919 10 90 – – – Andra 6,5 0
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3919 90 – Andra slag 

3919 90 10 – – Vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till an
nan än kvadratisk eller rektangulär form 

6,5 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 90 31 – – – – Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller an
dra polyestrar 

6,5 0 

3919 90 38 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 90 61 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,5 0 

3919 90 69 – – – – Andra 6,5 0 

3919 90 90 – – – Andra 6,5 0 

3920 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, 
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande 
sätt kombinerade med annat material 

3920 10 – Av polymerer av eten 

– – Med en tjocklek av högst 0,125 mm 

– – – Av polyeten med en specifik vikt av 

– – – – Mindre än 0,94 

3920 10 23 – – – – – Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrome
ter men högst 40 mikrometer, avsedd för framställning 
av fotoresistfilm som används vid tillverkning av halv
ledare eller tryckta kretsar 

Fri 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Inte tryckta 

3920 10 24 – – – – – – – Sträckt film 6,5 0 

3920 10 26 – – – – – – – Andra 6,5 0 

3920 10 27 – – – – – – Tryckta 6,5 0 

3920 10 28 – – – – Minst 0,94 6,5 0
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3920 10 40 – – – Andra 6,5 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,125 mm 

3920 10 81 – – – Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av 
inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polye
ten, med eller utan inblandning av cellulosafibrer i en 
mängd av högst 15 viktprocent, innehållande poly(viny
lalkohol) löst i det vatten som utgör fuktningsmedlet 

Fri 0 

3920 10 89 – – – Andra 6,5 0 

3920 20 – Av polymerer av propen 

– – Med en tjocklek av högst 0,10 mm 

3920 20 21 – – – Biaxiellt orienterad 6,5 3 

3920 20 29 – – – Andra 6,5 3 

– – Med en tjocklek av mer än 0,10 mm 

– – – Remsor med en bredd av mer än 5 mm men högst 
20 mm av det slag som används för förpackning 

3920 20 71 – – – – Dekorationsband 6,5 3 

3920 20 79 – – – – Andra 6,5 3 

3920 20 90 – – – Andra 6,5 3 

3920 30 00 – Av polymerer av styren 6,5 3 

– Av polymerer av vinylklorid 

3920 43 – – Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel 

3920 43 10 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6,5 3 

3920 43 90 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6,5 3 

3920 49 – – Andra 

3920 49 10 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6,5 3 

3920 49 90 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6,5 3 

– Av akrylpolymerer 

3920 51 00 – – Av polymetylmetakrylat 6,5 3
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3920 59 – – Andra 

3920 59 10 – – – Sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en 
film med en tjocklek av högst 150 mikrometer 

Fri 0 

3920 59 90 – – – Andra 6,5 3 

– Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra 
polyestrar 

3920 61 00 – – Av polykarbonater 6,5 3 

3920 62 – – Av polyetentereftalat 

– – – Med en tjocklek av högst 0,35 mm 

3920 62 11 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 72 mi
krometer men högst 79 mikrometer, avsedd för tillverk
ning av böjliga magnetskivor (flexskivor) 

Fri 0 

3920 62 13 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 100 
mikrometer men högst 150 mikrometer, avsedd att an
vändas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor 

Fri 0 

3920 62 19 – – – – Andra 6,5 3 

3920 62 90 – – – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm 6,5 3 

3920 63 00 – – Av omättade polyestrar 6,5 3 

3920 69 00 – – Av andra polyestrar 6,5 3 

– Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat 

3920 71 – – Av cellulosaregenerat 

3920 71 10 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

6,5 3 

3920 71 90 – – – Andra 6,5 3 

3920 73 – – Av cellulosaacetat 

3920 73 10 – – – Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk 6,3 3 

3920 73 50 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

6,5 3 

3920 73 90 – – – Andra 6,5 3
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3920 79 – – Av andra cellulosaderivat 

3920 79 10 – – – Av vulkanfiber 5,7 0 

3920 79 90 – – – Andra 6,5 3 

– Av annan plast 

3920 91 00 – – Av polyvinylbutyral 6,1 3 

3920 92 00 – – Av polyamider 6,5 3 

3920 93 00 – – Av aminoplaster 6,5 3 

3920 94 00 – – Av fenoplaster 6,5 3 

3920 99 – – Av annan plast 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3920 99 21 – – – – Duk och remsor av polyimid, inte överdragna eller över
dragna eller belagda enbart med plast 

Fri 0 

3920 99 28 – – – – Andra 6,5 3 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3920 99 51 – – – – Polyvinylfluoridduk Fri 0 

3920 99 53 – – – – Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda 
att användas i klor- alkalielektrolysceller 

Fri 0 

3920 99 55 – – – – Biaxiellt orienterad poly(vinylalkohol)film innehållande 
minst 97 viktprocent poly(vinylalkohol), utan överdrag, 
med en tjocklek av högst 1 mm 

Fri 0 

3920 99 59 – – – – Andra 6,5 3 

3920 99 90 – – – Andra 6,5 3 

3921 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 

– Porösa produkter 

3921 11 00 – – Av polymerer av styren 6,5 0 

3921 12 00 – – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0
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3921 13 – – Av polyuretaner 

3921 13 10 – – – Böjliga 6,5 0 

3921 13 90 – – – Andra 6,5 0 

3921 14 00 – – Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3921 19 00 – – Av annan plast 6,5 0 

3921 90 – Andra produkter 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

– – – Av polyestrar 

3921 90 11 – – – – Korrugerade dukar och plattor 6,5 0 

3921 90 19 – – – – Andra 6,5 3 

3921 90 30 – – – Av fenoplaster 6,5 0 

– – – Av aminoplaster 

– – – – Laminerade 

3921 90 41 – – – – – Högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor 6,5 0 

3921 90 43 – – – – – Andra 6,5 0 

3921 90 49 – – – – Andra 6,5 0 

3921 90 55 – – – Andra 6,5 0 

3921 90 60 – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0 

3921 90 90 – – Andra 6,5 0 

3922 Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sit
sar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sani
tetsartiklar, av plast 

3922 10 00 – Badkar, duschkar, diskhoar och tvättställ 6,5 0 

3922 20 00 – Sitsar och lock till toalettstolar 6,5 0 

3922 90 00 – Andra slag 6,5 0
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3923 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; 
proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast 

3923 10 00 – Askar, lådor, häckar och liknande artiklar 6,5 0 

– Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) 

3923 21 00 – – Av polymerer av eten 6,5 3 

3923 29 – – Av annan plast 

3923 29 10 – – – Av polyvinylklorid 6,5 0 

3923 29 90 – – – Andra 6,5 0 

3923 30 – Damejeanner, flaskor, kannor o.d. 

3923 30 10 – – Med en rymd av högst 2 liter 6,5 0 

3923 30 90 – – Med en rymd av mer än 2 liter 6,5 0 

3923 40 – Spolar, cops, bobiner o.d. 

3923 40 10 – – Spolar, rullar och liknande artiklar för fotografisk film eller 
kinofilm eller för band, filmer och liknande artiklar enligt 
nr 8523 

5,3 0 

3923 40 90 – – Andra 6,5 0 

3923 50 – Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar 

3923 50 10 – – Kapsyler för flaskor 6,5 0 

3923 50 90 – – Andra 6,5 0 

3923 90 – Andra slag 

3923 90 10 – – Extruderade plasttrådnät i slangform 6,5 0 

3923 90 90 – – Andra 6,5 0 

3924 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- 
och toalettartiklar, av plast 

3924 10 00 – Bords- och köksartiklar 6,5 0 

3924 90 – Andra slag 

– – Av cellulosaregenerat 

3924 90 11 – – – Tvättsvamp 6,5 0
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3924 90 19 – – – Andra 6,5 0 

3924 90 90 – – Andra 6,5 0 

3925 Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

3925 10 00 – Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd 
av mer än 300 l 

6,5 0 

3925 20 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 6,5 0 

3925 30 00 – Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner 
och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 

6,5 0 

3925 90 – Andra slag 

3925 90 10 – – Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i 
eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av 
byggnader 

6,5 0 

3925 90 20 – – Kabelkanaler för elektriska ledningar 6,5 0 

3925 90 80 – – Andra 6,5 0 

3926 Andra plastvaror samt varor av andra material enligt 
nr 3901–3914 

3926 10 00 – Kontors- och skolartiklar 6,5 0 

3926 20 00 – Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar) 

6,5 0 

3926 30 00 – Beslag till möbler, karosserier o.d. 6,5 0 

3926 40 00 – Statyetter och andra prydnadsartiklar 6,5 0 

3926 90 – Andra slag 

3926 90 50 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

6,5 0 

– – Andra 

3926 90 92 – – – Tillverkade av duk 6,5 0 

3926 90 97 – – – Andra 6,5 0
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40 KAPITEL 40 – GUMMI OCH GUMMIVAROR 

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi 
och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i 
form av plattor, duk eller remsor 

4001 10 00 – Naturgummilatex, även förvulkad Fri 0 

– Naturgummi i annan form 

4001 21 00 – – Rökt arkgummi Fri 0 

4001 22 00 – – Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) Fri 0 

4001 29 00 – – Annat Fri 0 

4001 30 00 – Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och lik
nande naturliga produkter 

Fri 0 

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar 
av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, 
i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

– Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren- butadien
gummi (XSBR) 

4002 11 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 19 – – I annan form 

4002 19 10 – – – Styren-butadiengummi framställt genom emulsionspoly
merisering (E-SBR), i balar 

Fri 0 

4002 19 20 – – – Blockcopolymerer av styren-butadienstyren framställda 
genom lösningspolymerisering (SBS, termoplastiska elas
tomerer), i korn, smulor eller pulver 

Fri 0 

4002 19 30 – – – Styren-butadiengummi framställt genom lösningspolyme
risering (S-SBR), i balar 

Fri 0 

4002 19 90 – – – I annan form Fri 0 

4002 20 00 – Butadiengummi (BR) Fri 0 

– Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten- isopren
gummi (CIIR och BIIR) 

4002 31 00 – – Isobuten-isoprengummi (IIR) Fri 0 

4002 39 00 – – Annat Fri 0 

– Kloroprengummi (CR)
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4002 41 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 49 00 – – I annan form Fri 0 

– Nitril-butadiengummi (NBR) 

4002 51 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 59 00 – – I annan form Fri 0 

4002 60 00 – Isoprengummi (IR) Fri 0 

4002 70 00 – Etenpropengummi (EPDM) Fri 0 

4002 80 00 – Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter 
enligt nr 4002 

Fri 0 

– Andra slag 

4002 91 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 99 – – I annan form 

4002 99 10 – – – Produkter modifierade genom tillsats av plast 2,9 0 

4002 99 90 – – – Andra Fri 0 

4003 00 00 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, 
duk eller remsor 

Fri 0 

4004 00 00 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än 
hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat 

Fri 0 

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbe
tad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

4005 10 00 – Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid Fri 0 

4005 20 00 – Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 
4005 10 

Fri 0 

– Andra slag 

4005 91 00 – – Plattor, duk och remsor Fri 0 

4005 99 00 – – Andra Fri 0 

4006 Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller sträng
ar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller) 

4006 10 00 – Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck Fri 0
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4006 90 00 – Andra slag Fri 0 

4007 00 00 Tråd och rep av mjukgummi 3 0 

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profile
rade stänger och strängar), av mjukgummi 

– Av poröst gummi 

4008 11 00 – – Plattor, duk och remsor 3 0 

4008 19 00 – – Andra 2,9 0 

– Av icke poröst gummi 

4008 21 – – Plattor, duk och remsor 

4008 21 10 – – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 3 0 

4008 21 90 – – – Andra 3 0 

4008 29 00 – – Andra 2,9 0 

4009 Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopp
lingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) 

– Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat 
material 

4009 11 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 12 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall 

4009 21 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 22 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart tex
tilmaterial 

4009 31 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 32 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat mate
rial 

4009 41 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 42 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0
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4010 Drivremmar eller transportband av mjukgummi 

– Transportband 

4010 11 00 – – Förstärkta med enbart metall 6,5 0 

4010 12 00 – – Förstärkta med enbart textilmaterial 6,5 0 

4010 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Drivremmar 

4010 31 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
60 cm men inte överstigande 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
180 cm men inte överstigande 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 – – Andra 6,5 0 

4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi 

4011 10 00 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

4,5 0 

4011 20 – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 

4011 20 10 – – Med ett belastningsindex av högst 121 4,5 0 

4011 20 90 – – Med ett belastningsindex högre än 121 4,5 0 

4011 30 00 – Av sådana slag som används på luftfartyg 4,5 0 

4011 40 – Av sådana slag som används på motorcyklar 

4011 40 20 – – För en fälgdiameter av högst 33 cm 4,5 0
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4011 40 80 – – Andra 4,5 0 

4011 50 00 – Av sådana slag som används på cyklar 4 0 

– Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande 
mönster 

4011 61 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

4 0 

4011 62 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av högst 61 cm 

4 0 

4011 63 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

4 0 

4011 69 00 – – Andra 4 0 

– Andra slag 

4011 92 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

4 0 

4011 93 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av högst 61 cm 

4 0 

4011 94 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

4 0 

4011 99 00 – – Andra 4 0 

4012 Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av 
gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi 

– Regummerade däck 

4012 11 00 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

4,5 0 

4012 12 00 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 4,5 0 

4012 13 00 – – Av sådana slag som används på luftfartyg 4,5 0 

4012 19 00 – – Andra 4,5 0 

4012 20 00 – Begagnade däck, andra än massivdäck 4,5 0 

4012 90 – Andra slag 

4012 90 20 – – Massivdäck och halvmassivdäck 2,5 0
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4012 90 30 – – Slitbanor 2,5 0 

4012 90 90 – – Fälgband 4 0 

4013 Innerslangar av gummi 

4013 10 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar), bussar eller lastbilar 

4013 10 10 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

4 0 

4013 10 90 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 4 0 

4013 20 00 – Av sådana slag som används på cyklar 4 0 

4013 90 00 – Andra slag 4 0 

4014 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av 
mjukgummi, även med delar av hårdgummi 

4014 10 00 – Kondomer Fri 0 

4014 90 – Andra slag 

4014 90 10 – – Dinappar, bröstvårtskydd och liknande artiklar för späd
barn 

Fri 0 

4014 90 90 – – Andra Fri 0 

4015 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4015 11 00 – – För kirurgiskt bruk 2 0 

4015 19 – – Andra 

4015 19 10 – – – Hushållshandskar 2,7 0 

4015 19 90 – – – Andra 2,7 0 

4015 90 00 – Andra slag 5 0 

4016 Andra varor av mjukgummi 

4016 10 00 – Av poröst gummi 3,5 0 

– Andra slag
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4016 91 00 – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 2,5 0 

4016 92 00 – – Radergummin 2,5 0 

4016 93 00 – – Packningar, tätningar o.d. 2,5 0 

4016 94 00 – – Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara 2,5 0 

4016 95 00 – – Andra uppblåsbara artiklar 2,5 0 

4016 99 – – Andra 

4016 99 20 – – – Expanderhylsor 2,5 0 

– – – Andra 

– – – – För motorfordon enligt nr 8701–8705 

4016 99 52 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 2,5 0 

4016 99 58 – – – – – Andra 2,5 0 

– – – – Andra 

4016 99 91 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 2,5 0 

4016 99 99 – – – – – Andra 2,5 0 

4017 00 Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och 
skrot; varor av hårdgummi 

4017 00 10 – Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och 
skrot 

Fri 0 

4017 00 90 – Varor av hårdgummi Fri 0 

VIII AVDELNING VIII – OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄ
DER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SA
DELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH 
LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR 

41 KAPITEL 41 – OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA 
ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER 

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torka
de, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men 
inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), 
även avhårade eller spaltade
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4101 20 – Hela hudar och skinn, med en vikt per hud eller skinn av 
högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 10 kg när de 
är torrsaltade och av högst 16 kg när de är färska, våtsaltade 
eller på annat sätt konserverade 

4101 20 10 – – Färska Fri 0 

4101 20 30 – – Våtsaltade Fri 0 

4101 20 50 – – Torkade eller torrsaltade Fri 0 

4101 20 90 – – Andra Fri 0 

4101 50 – Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg 

4101 50 10 – – Färska Fri 0 

4101 50 30 – – Våtsaltade Fri 0 

4101 50 50 – – Torkade eller torrsaltade Fri 0 

4101 50 90 – – Andra Fri 0 

4101 90 00 – Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstyc
ken och bukar 

Fri 0 

4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 c inte omfattas av detta kapitel 

4102 10 – Med ullbeklädnad 

4102 10 10 – – Av lamm Fri 0 

4102 10 90 – – Andra Fri 0 

– Utan ullbeklädnad 

4102 21 00 – – Picklade Fri 0 

4102 29 00 – – Andra Fri 0 

4103 Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel 

4103 20 00 – Av reptiler Fri 0 

4103 30 00 – Av svin Fri 0
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4103 90 – Andra slag 

4103 90 10 – – Av get eller killing Fri 0 

4103 90 90 – – Andra Fri 0 

4104 Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och 
andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsit
tande hår, även spaltade men inte vidare beredda 

– I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4104 11 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

4104 11 10 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 11 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

4104 11 59 – – – – – Andra Fri 0 

4104 11 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4104 19 – – Annat 

4104 19 10 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 19 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

4104 19 59 – – – – – Andra Fri 0 

4104 19 90 – – – – Andra slag 5,5 5 

– Torra (crust) 

4104 41 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 )
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4104 41 11 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

Fri 0 

4104 41 19 – – – – Andra slag 6,5 0 

– – – Annat 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 41 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 3 

4104 41 59 – – – – – Annat 6,5 3 

4104 41 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4104 49 – – Andra slag 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4104 49 11 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

Fri 0 

4104 49 19 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 49 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 3 

4104 49 59 – – – – – Annat 6,5 3 

4104 49 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4105 Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsit
tande ull, även spaltade men inte vidare beredda 

4105 10 – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4105 10 10 – – Inte spaltade 2 0
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4105 10 90 – – Spaltade 2 0 

4105 30 – Torra (crust) 

4105 30 10 – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även be
handlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning 
av lädervaror 

Fri 0 

– – Andra 

4105 30 91 – – – Inte spaltade 2 0 

4105 30 99 – – – Spaltade 2 0 

4106 Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan 
kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare be
redda 

– Av get eller killing 

4106 21 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4106 21 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 21 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 22 – – Torra (crust) 

4106 22 10 – – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing, 
även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt till
verkning av lädervaror 

Fri 0 

4106 22 90 – – – Andra 2 0 

– Av svin 

4106 31 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue 

4106 31 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 31 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 32 – – Torra (crust) 

4106 32 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 32 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 40 – Av reptiler 

4106 40 10 – – Vegetabiliskt förgarvade Fri 0
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4106 40 90 – – Andra 2 0 

– Andra slag 

4106 91 00 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 2 0 

4106 92 00 – – Torra (crust) 2 0 

4107 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra 
oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande 
hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114 

– Hela hudar och skinn 

4107 11 – – Narvläder, ospaltat 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4107 11 11 – – – – Boxkalv 6,5 3 

4107 11 19 – – – – Annat 6,5 3 

4107 11 90 – – – Annat 6,5 3 

4107 12 – – Spaltat narvläder 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4107 12 11 – – – – Boxkalv 6,5 3 

4107 12 19 – – – – Annat 6,5 3 

– – – Annat 

4107 12 91 – – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 5,5 0 

4107 12 99 – – – – Läder av hästdjur 6,5 3 

4107 19 – – Andra slag 

4107 19 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 3 

4107 19 90 – – – Annat 6,5 3 

– Andra, inbegripet sidläder
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4107 91 – – Narvläder, ospaltat 

4107 91 10 – – – Sulläder 6,5 3 

4107 91 90 – – – Annat 6,5 3 

4107 92 – – Spaltat narvläder 

4107 92 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 5,5 0 

4107 92 90 – – – Läder av hästdjur 6,5 3 

4107 99 – – Andra slag 

4107 99 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 6,5 3 

4107 99 90 – – – Läder av hästdjur 6,5 3 

4112 00 00 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och 
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt 
nr 4114 

3,5 0 

4113 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, 
utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder 
enligt nr 4114 

4113 10 00 – Av get eller killing 3,5 0 

4113 20 00 – Av svin 2 0 

4113 30 00 – Av reptiler 2 0 

4113 90 00 – Andra slag 2 0 

4114 Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder 
och laminerat lackläder; metalliserat läder 

4114 10 – Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) 

4114 10 10 – – Av får eller lamm 2,5 0 

4114 10 90 – – Av andra djur 2,5 0 

4114 20 00 – Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 2,5 0
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4115 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder 
eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läder
pulver 

4115 10 00 – Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar 

2,5 0 

4115 20 00 – Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt 
för tillverkning av lädervaror; läderpulver 

Fri 0 

42 KAPITEL 42 – LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; 
RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; 
VAROR AV TARMAR 

4201 00 00 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, 
koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hund
täcken o.d.), av alla slags material 

2,7 0 

4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, ka
meror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; 
ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, 
ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, port
monnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväs
kor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsil
veretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i 
form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller 
papp eller helt eller till största delen belagda med sådant 
material eller med papper 

– Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor och liknande artiklar 

4202 11 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 

4202 11 10 – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 3 0 

4202 11 90 – – – Andra 3 0 

4202 12 – – Med utsida av plast eller textilvara 

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 12 11 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 9,7 3
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4202 12 19 – – – – Andra 9,7 3 

4202 12 50 – – – Av gjuten plast 5,2 0 

– – – Av annat material, inbegripet vulkanfiber 

4202 12 91 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 3,7 0 

4202 12 99 – – – – Andra 3,7 0 

4202 19 – – Andra 

4202 19 10 – – – Av aluminium 5,7 0 

4202 19 90 – – – Av annat material 3,7 0 

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan 
handtag 

4202 21 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 3 0 

4202 22 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

4202 22 10 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 9,7 3 

4202 22 90 – – – Av textilvara 3,7 0 

4202 29 00 – – Andra 3,7 0 

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller hand
väskan 

4202 31 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 3 0 

4202 32 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

4202 32 10 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 9,7 3 

4202 32 90 – – – Av textilvara 3,7 0 

4202 39 00 – – Andra 3,7 0 

– Andra slag
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4202 91 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 

4202 91 10 – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 3 0 

4202 91 80 – – – Andra 3 0 

4202 92 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 92 11 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 9,7 3 

4202 92 15 – – – – Fodral till musikinstrument 6,7 0 

4202 92 19 – – – – Andra 9,7 3 

– – – Av textilvara 

4202 92 91 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 2,7 0 

4202 92 98 – – – – Andra 2,7 0 

4202 99 00 – – Andra 3,7 0 

4203 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder 

4203 10 00 – Kläder 4 0 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4203 21 00 – – Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrotts
utövning 

9 5 

4203 29 – – Andra 

4203 29 10 – – – Arbetshandskar 9 5 

– – – Andra 

4203 29 91 – – – – För män och pojkar 7 3 

4203 29 99 – – – – Andra 7 3 

4203 30 00 – Bälten och axelremmar 5 0 

4203 40 00 – Andra tillbehör till kläder 5 0
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4205 00 Andra varor av läder eller konstläder 

– Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller 
mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål 

4205 00 11 – – Transportband 2 0 

4205 00 19 – – Andra 3 0 

4205 00 90 – Andra 2,5 0 

4206 00 00 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor 1,7 0 

43 KAPITEL 43 – PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

4301 Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och 
andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än 
oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103 

4301 10 00 – Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar Fri 0 

4301 30 00 – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, kara
kul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mon
goliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans 
eller tassar 

Fri 0 

4301 60 00 – Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar Fri 0 

4301 80 – Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tas
sar 

4301 80 30 – – Av murmeldjur Fri 0 

4301 80 50 – – Av vilda kattdjur Fri 0 

4301 80 70 – – Andra Fri 0 

4301 90 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämp
liga för körsnärsbruk 

Fri 0 

4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet hu
vuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller 
hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av 
varor enligt nr 4303 

– Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa 

4302 11 00 – – Av mink Fri 0
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4302 19 – – Andra 

4302 19 10 – – – Av bäver Fri 0 

4302 19 20 – – – Av bisamråtta Fri 0 

4302 19 30 – – – Av räv Fri 0 

4302 19 35 – – – Av kanin eller hare Fri 0 

– – – Av säl 

4302 19 41 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

2,2 0 

4302 19 49 – – – – Andra 2,2 0 

4302 19 50 – – – Av havsutter eller av nutria 2,2 0 

4302 19 60 – – – Av murmeldjur 2,2 0 

4302 19 70 – – – Av vilda kattdjur 2,2 0 

– – – Av får eller lamm 

4302 19 75 – – – – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, 
karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt 
och mongoliskt lamm samt tibetlamm 

Fri 0 

4302 19 80 – – – – Andra 2,2 0 

4302 19 95 – – – Andra 2,2 0 

4302 20 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke 
hopfogade 

Fri 0 

4302 30 – Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade 

4302 30 10 – – S.k. utryckta skinn 2,7 0 

– – Andra slag 

4302 30 21 – – – Av mink 2,2 0 

4302 30 25 – – – Av kanin eller hare 2,2 0 

4302 30 31 – – – Av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, per
sian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt 
lamm samt tibetlamm 

2,2 0 

4302 30 41 – – – Av bisamråtta 2,2 0
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4302 30 45 – – – Av räv 2,2 0 

– – – Av säl 

4302 30 51 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

2,2 0 

4302 30 55 – – – – Andra 2,2 0 

4302 30 61 – – – Av havsutter eller av nutria 2,2 0 

4302 30 71 – – – Av vilda kattdjur 2,2 0 

4302 30 95 – – – Andra 2,2 0 

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn 

4303 10 – Kläder och tillbehör till kläder 

4303 10 10 – – Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av 
hårsäl (blueback) 

3,7 0 

4303 10 90 – – Andra 3,7 0 

4303 90 00 – Andra slag 3,7 0 

4304 00 00 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 3,2 0 

IX AVDELNING IX – TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; 
KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ES
PARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMA
KERIARBETEN 

44 KAPITEL 44 – TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL 

4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknip
pen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat trä
avfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller 
liknande former 

4401 10 00 – Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk
nippen e.d. 

Fri 0 

– Trä i form av flis eller spån 

4401 21 00 – – Av barrträ Fri 0 

4401 22 00 – – Av lövträ Fri 0

SV L 161/1226 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4401 30 – Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar eller liknande former 

4401 30 10 – – Sågspån Fri 0 

4401 30 90 – – Andra Fri 0 

4402 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglome
rerat 

4402 10 00 – Av bambu Fri 0 

4402 90 00 – Annat Fri 0 

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller 
grovt sågat på två eller fyra sidor 

4403 10 00 – Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat kon
serveringsmedel 

Fri 0 

4403 20 – Annat, av barrträ 

– – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.) 

4403 20 11 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 19 – – – Annat Fri 0 

– – Av furu (Pinus sylvestris L.) 

4403 20 31 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 39 – – – Annat Fri 0 

– – Annat 

4403 20 91 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 99 – – – Annat Fri 0 

– Annat av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i 
detta kapitel 

4403 41 00 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau Fri 0 

4403 49 – – Annat 

4403 49 10 – – – Afrikansk mahogny, iroko och sapelli Fri 0 

4403 49 20 – – – Okoumé Fri 0
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4403 49 40 – – – Sipo Fri 0 

4403 49 95 – – – Annat Fri 0 

– Annat 

4403 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4403 91 10 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 91 90 – – – Annat Fri 0 

4403 92 – – Av bok (Fagus spp.) 

4403 92 10 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 92 90 – – – Annat Fri 0 

4403 99 – – Annat 

4403 99 10 – – – Av poppel Fri 0 

4403 99 30 – – – Av eukalyptus Fri 0 

– – – Av björk 

4403 99 51 – – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 99 59 – – – – Annat Fri 0 

4403 99 95 – – – Annat Fri 0 

4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, 
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt 
tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt be
arbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, para
plyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används 
för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån 

4404 10 00 – Av barrträ Fri 0 

4404 20 00 – Av lövträ Fri 0 

4405 00 00 Träull; trämjöl Fri 0 

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä 

4406 10 00 – Oimpregnerade Fri 0 

4406 90 00 – Andra slag Fri 0
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4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller 
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med 
en tjocklek av mer än 6 mm 

4407 10 – Av barrträ 

4407 10 15 – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – Annat 

– – – Hyvlat 

4407 10 31 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

Fri 0 

4407 10 33 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) Fri 0 

4407 10 38 – – – – Annat Fri 0 

– – – Annat 

4407 10 91 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

Fri 0 

4407 10 93 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) Fri 0 

4407 10 98 – – – – Annat Fri 0 

– Av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel 

4407 21 – – Mahogny (Swietenia spp.) 

4407 21 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 21 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 21 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 22 – – Virola, imbuia och balsa 

4407 22 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 22 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 22 99 – – – – Annat Fri 0
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4407 25 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4407 25 10 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 25 30 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 25 50 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 25 90 – – – – Annat Fri 0 

4407 26 – – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan 

4407 26 10 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 26 30 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 26 50 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 26 90 – – – – Annat Fri 0 

4407 27 – – Sapelli 

4407 27 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 27 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 27 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 28 – – Iroko 

4407 28 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 28 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 28 99 – – – – Annat Fri 0
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4407 29 – – Annat 

4407 29 15 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

– – – – Afrikansk mahogny, azobé, dibétou (afrikansk valnöt), 
ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, lim
ba, makoré, mansonia, merbau, obeche (abachi), okou
mé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre 
de Rose, ramin, sipo, teak och tiama 

– – – – – Hyvlat 

4407 29 20 – – – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palis
sandre de Rose 

2 0 

4407 29 25 – – – – – – Annat 2 0 

4407 29 45 – – – – – Slipat 2,5 0 

– – – – – Annat 

4407 29 61 – – – – – – Azobé Fri 0 

4407 29 68 – – – – – – Annat Fri 0 

– – – – Annat 

4407 29 83 – – – – – Hyvlat 2 0 

4407 29 85 – – – – – Slipat 2,5 0 

4407 29 95 – – – – – Annat Fri 0 

– Andra slag 

4407 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4407 91 15 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

– – – – Hyvlat 

4407 91 31 – – – – – Icke sammansatt parkettstav Fri 0 

4407 91 39 – – – – – Annat Fri 0 

4407 91 90 – – – – Annat Fri 0
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4407 92 00 – – Av bok (Fagus spp.) Fri 0 

4407 93 – – Av lönn (Acer spp.) 

4407 93 10 – – – Hyvlat; Längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 93 91 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 93 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 94 – – Av körsbärsträ (Prunus spp.) 

4407 94 10 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 94 91 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 94 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 95 – – Av ask (Fraxinus spp.) 

4407 95 10 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 95 91 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 95 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 99 – – Annat 

4407 99 20 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 99 25 – – – – Hyvlat Fri 0 

4407 99 40 – – – – Slipat 2,5 0 

– – – – Andra 

4407 99 91 – – – – – Av poppel Fri 0 

4407 99 96 – – – – – Av tropiska träslag Fri 0 

4407 99 98 – – – – – Annat Fri 0
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4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom 
skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för 
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, 
kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm 

4408 10 – Av barrträ 

4408 10 15 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – Annat 

4408 10 91 – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – Annat 

4408 10 93 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0 

4408 10 99 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

– Av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel 

4408 31 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4408 31 11 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4,9 0 

– – – Annat 

4408 31 21 – – – – Hyvlat 4 0 

4408 31 25 – – – – Slipat 4,9 0 

4408 31 30 – – – – Annat 6 0 

4408 39 – – Annat 

– – – Afrikansk mahogny, äkta mahogny (Swietenia spp.), limba, 
obeche (abachi), okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Pa
ra, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola och vit 
lauan 

4408 39 15 – – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4,9 0 

– – – – Annat 

4408 39 21 – – – – – Hyvlat 4 0 

– – – – – Annat

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1233



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4408 39 31 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6 0 

4408 39 35 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6 0 

– – – Andra slag 

4408 39 55 – – – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – – – Annat 

4408 39 70 – – – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – – – Annat 

4408 39 85 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0 

4408 39 95 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

4408 90 – Andra slag 

4408 90 15 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – Annat 

4408 90 35 – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – Annat 

4408 90 85 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0 

4408 90 95 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt be
arbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med 
pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, 
ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat 

4409 10 – Av barrträ 

4409 10 11 – – Lister för ramar, speglar o.d. Fri 0 

4409 10 18 – – Annat Fri 0 

– Av lövträ 

4409 21 00 – – Av bambu Fri 0
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4409 29 – – Annat 

4409 29 10 – – – Lister för ramar, speglar o.d. Fri 0 

– – – Annat 

4409 29 91 – – – – Icke sammansatt parkettstav Fri 0 

4409 29 99 – – – – Annat virke Fri 0 

4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor 
(t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även 
agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel 

– Av trä 

4410 11 – – Spånskivor 

4410 11 10 – – – Obearbetade eller endast slipade 7 3 

4410 11 30 – – – Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 7 3 

4410 11 50 – – – Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 7 3 

4410 11 90 – – – Andra slag 7 3 

4410 12 – – Oriented strand board (OSB) 

4410 12 10 – – – Obearbetade eller endast slipade 7 3 

4410 12 90 – – – Andra slag 7 3 

4410 19 00 – – Andra slag 7 3 

4410 90 00 – Andra 7 3 

4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehål
lande harts eller andra organiska bindemedel 

– Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) 

4411 12 – – Med en tjocklek av högst 5 mm 

4411 12 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 12 90 – – – Andra 7 3
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4411 13 – – Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm 

4411 13 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 13 90 – – – Andra 7 3 

4411 14 – – Med en tjocklek av mer än 9 mm 

4411 14 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 14 90 – – – Andra 7 3 

– Andra 

4411 92 – – Med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 

4411 92 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 92 90 – – – Andra 7 3 

4411 93 – – Med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men högst 0,8 g/cm 3 

4411 93 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 93 90 – – – Andra 7 3 

4411 94 – – Med en densitet av högst 0,5 g/cm 3 

4411 94 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 94 90 – – – Andra 7 3 

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat 

4412 10 00 – Av bambu 10 5 

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av trä
fanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm 

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 1 
till undernummer till detta kapitel 

4412 31 10 – – – Av afrikansk mahogny, ljusröd meranti, mörkröd meranti, 
limba, äkta mahogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan 

10 5 

4412 31 90 – – – Andra 7 3
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4412 32 00 – – Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 7 3 

4412 39 00 – – Andra 7 3 

– Andra 

4412 94 – – Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard) 

4412 94 10 – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ 10 5 

4412 94 90 – – – Andra 6 0 

4412 99 – – Andra 

4412 99 30 – – – Innehållande minst ett skikt av spånskiva 6 0 

4412 99 70 – – – Andra 10 5 

4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former Fri 0 

4414 00 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. 

4414 00 10 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 2,5 0 

4414 00 90 – Av andra träslag Fri 0 

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pall
boxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä 

4415 10 – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar; kabeltrummor 

4415 10 10 – – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar 

4 0 

4415 10 90 – – Kabeltrummor 3 0 

4415 20 – Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar 

4415 20 20 – – Lastpallar; pallflänsar 3 0 

4415 20 90 – – Andra 4 0 

4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

Fri 0 

4417 00 00 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verk
tyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; 
skoläster och skoblock, av trä 

Fri 0
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4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet 
cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shing
les” och ”shakes”) 

4418 10 – Fönster (även franska) och fönsterkarmar 

4418 10 10 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4418 10 50 – – Av barrträ 3 0 

4418 10 90 – – Av andra träslag 3 0 

4418 20 – Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 

4418 20 10 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4418 20 50 – – Av barrträ Fri 0 

4418 20 80 – – Av andra träslag Fri 0 

4418 40 00 – Formar, formluckor o.d., för betonggjutning Fri 0 

4418 50 00 – Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) Fri 0 

4418 60 00 – Stolpar och bjälkar Fri 0 

– Sammansatta golvskivor 

4418 71 00 – – För mosaikgolv 3 0 

4418 72 00 – – Andra, flerskiktade Fri 0 

4418 79 00 – – Andra Fri 0 

4418 90 – Andra slag 

4418 90 10 – – Limträ Fri 0 

4418 90 80 – – Annan Fri 0 

4419 00 Bords- och köksartiklar av trä 

4419 00 10 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel Fri 0 

4419 00 90 – Av andra träslag Fri 0
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4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smyc
ken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och 
andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte 
inbegripna i kap. 94 

4420 10 – Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 

4420 10 11 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4420 10 19 – – Av andra träslag Fri 0 

4420 90 – Andra slag 

4420 90 10 – – Trä med inläggningar 4 0 

– – Andra 

4420 90 91 – – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4420 90 99 – – – Andra Fri 0 

4421 Andra varor av trä 

4421 10 00 – Klädgalgar Fri 0 

4421 90 – Andra slag 

4421 90 91 – – Av träfiberplattor 4 0 

4421 90 98 – – Andra Fri 0 

45 KAPITEL 45 – KORK OCH VAROR AV KORK 

4501 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; kros
sad, granulerad eller malen kork 

4501 10 00 – Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad Fri 0 

4501 90 00 – Andra slag Fri 0 

4502 00 00 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller 
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen paral
lella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, 
plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen 
till korkar) 

Fri 0 

4503 Varor av naturkork 

4503 10 – Korkar 

4503 10 10 – – Cylindriska 4,7 0 

4503 10 90 – – Andra 4,7 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1239



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4503 90 00 – Andra slag 4,7 0 

4504 Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindeme
del) och varor av presskork 

4504 10 – Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, ron
deller och massiva cylindrar 

– – Korkar 

4504 10 11 – – – För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork 4,7 0 

4504 10 19 – – – Andra 4,7 0 

– – Andra 

4504 10 91 – – – Med bindemedel 4,7 0 

4504 10 99 – – – Andra 4,7 0 

4504 90 – Andra slag 

4504 90 20 – – Korkar 4,7 0 

4504 90 80 – – Andra 4,7 0 

46 KAPITEL 46 – VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA 
FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN 

4601 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam
manfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande 
produkter av flätningmaterial, hopbundna i parallella parter 
eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar 
(t.ex. mattor och gallerverk) 

– Mattor och gallerverk av vegetabiliska material 

4601 21 – – Av bambu 

4601 21 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 21 90 – – – Andra 2,2 0 

4601 22 – – Av rotting 

4601 22 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 22 90 – – – Andra 2,2 0
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4601 29 – – Andra 

4601 29 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 29 90 – – – Andra 2,2 0 

– Andra slag 

4601 92 – – Av bambu 

4601 92 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 92 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 92 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 93 – – Av rotting 

4601 93 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 93 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 93 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 94 – – Av andra vegetabiliska material 

4601 94 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 94 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 94 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 99 – – Andra 

4601 99 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

1,7 0 

– – – Andra slag 

4601 99 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 4,7 0 

4601 99 90 – – – – Andra 2,7 0
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4602 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flät
ningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar 
av luffa 

– Av vegetabiliska material 

4602 11 00 – – Av bambu 3,7 0 

4602 12 00 – – Av rotting 3,7 0 

4602 19 – – Andra 

4602 19 10 – – – Halmhylsor för flaskor 1,7 0 

– – – Andra slag 

4602 19 91 – – – – Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av 
flätningsmaterial 

3,7 0 

4602 19 99 – – – – Andra 3,7 0 

4602 90 00 – Andra slag 4,7 0 

X AVDELNING x – MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR 
ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAP
PER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP 

47 KAPITEL 47 – MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP 
FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR) 

4701 00 Mekanisk massa av ved 

4701 00 10 – Termomekanisk massa Fri 0 

4701 00 90 – Annan Fri 0 

4702 00 00 Dissolvingmassa av ved Fri 0 

4703 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissol
vingmassa 

– Oblekt 

4703 11 00 – – Av barrträ Fri 0 

4703 19 00 – – Av lövträ Fri 0 

– Halvblekt eller blekt 

4703 21 00 – – Av barrträ Fri 0
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4703 29 00 – – Av lövträ Fri 0 

4704 Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa 

– Oblekt 

4704 11 00 – – Av barrträ Fri 0 

4704 19 00 – – Av lövträ Fri 0 

– Halvblekt eller blekt 

4704 21 00 – – Av barrträ Fri 0 

4704 29 00 – – Av lövträ Fri 0 

4705 00 00 Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska 
och kemiska processer 

Fri 0 

4706 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosa
haltiga material 

4706 10 00 – Massa av bomullslinters Fri 0 

4706 20 00 – Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) 

Fri 0 

4706 30 00 – Annan, av bambu Fri 0 

– Andra slag 

4706 91 00 – – Mekanisk massa Fri 0 

4706 92 00 – – Kemisk massa Fri 0 

4706 93 00 – – Halvkemisk massa Fri 0 

4707 Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) 

4707 10 00 – Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp Fri 0 

4707 20 00 – Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av 
blekt kemisk massa, inte färgade i mälden 

Fri 0 

4707 30 – Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk 
massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster) 

4707 30 10 – – Gamla och osålda tidningar och tidskrifter, telefonkatalo
ger, broschyrer och tryckt reklammaterial 

Fri 0
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4707 30 90 – – Andra slag Fri 0 

4707 90 – Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte 
sorterats 

4707 90 10 – – Osorterat Fri 0 

4707 90 90 – – Sorterat Fri 0 

48 KAPITEL 48 – PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERS
MASSA, PAPPER ELLER PAPP 

4801 00 00 Tidningspapper i rullar eller ark Fri 0 

4802 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag 
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt än
damål, samt icke- perforerat papper och papp till hålkort och 
hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oav
sett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 
4803; papper och papp, handgjorda 

4802 10 00 – Papper och papp, handgjorda Fri 0 

4802 20 00 – Papper och papp av sådana slag som används för tillverk
ning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga 
eller elektrokänsliga 

Fri 0 

4802 40 – Tapetråpapper 

4802 40 10 – – Inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av 
sådan massa av högst 10 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

Fri 0 

4802 40 90 – – Annat Fri 0 

– Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som 
erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars 
innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det 
totala fiberinnehållet 

4802 54 00 – – Vägande mindre än 40 g/m 2 Fri 0 

4802 55 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i rullar 

4802 55 15 – – – Vägande minst 40 g/m 2 men mindre än 60 g/m 2 Fri 0 

4802 55 25 – – – Vägande minst 60 g/m 2 men mindre än 75 g/m 2 Fri 0 

4802 55 30 – – – Vägande minst 75 g/m 2 men mindre än 80 g/m 2 Fri 0 

4802 55 90 – – – Vägande minst 80 g/m 2 Fri 0
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4802 56 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i ark hos 
vilka i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 mm 
och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4802 56 20 – – – Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan 
är 210 mm (A4 format) 

Fri 0 

4802 56 80 – – – Annan Fri 0 

4802 57 00 – – Annat, vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 Fri 0 

4802 58 – – Vägande mer än 150 g/m 2 

4802 58 10 – – – I rullar Fri 0 

4802 58 90 – – – Annat Fri 0 

– Annat papper och annan papp, vars innehåll av fibrer som 
erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör 
mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4802 61 – – I rullar 

4802 61 15 – – – Vägande mindre än 72 g/m 2 och med en halt av meka
nisk massa av mer än 50 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

Fri 0 

4802 61 80 – – – Annat Fri 0 

4802 62 00 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

Fri 0 

4802 69 00 – – Annat Fri 0 

4803 00 Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansikts
servetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper 
av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt 
ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, även kräp
pade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade 
eller tryckta, i rullar eller i ark 

4803 00 10 – Cellulosavadd Fri 0 

– Kräppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue) 

4803 00 31 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

4803 00 39 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt Fri 0
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4803 00 90 – Annat Fri 0 

4804 Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803 

– Kraftliner 

4804 11 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 11 11 – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 11 15 – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 Fri 0 

4804 11 19 – – – – Vägande minst 175 g/m 2 Fri 0 

4804 11 90 – – – Annan Fri 0 

4804 19 – – Annan 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

– – – – Bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvän
digt lager, som är blekt, halvblekt eller färgat 

4804 19 11 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 15 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 Fri 0 

4804 19 19 – – – – – Vägande minst 175 g/m 2 Fri 0 

– – – – Andra 

4804 19 31 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 38 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 90 – – – Annan Fri 0 

– Kraftsäckspapper 

4804 21 – – Oblekt 

4804 21 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0
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4804 21 90 – – – Annat Fri 0 

4804 29 – – Annat 

4804 29 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 29 90 – – – Annat Fri 0 

– Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m 2 

4804 31 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 31 51 – – – – Kraftpapper för elektrisk isolering Fri 0 

4804 31 58 – – – – Annat Fri 0 

4804 31 80 – – – Annat Fri 0 

4804 39 – – Annat 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 39 51 – – – – Likformigt blekt i hela mälden Fri 0 

4804 39 58 – – – – Annat Fri 0 

4804 39 80 – – – Annat Fri 0 

– Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m 2 men mindre 
än 225 g/m 2 

4804 41 – – Oblekt 

4804 41 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

– – – Annat 

4804 41 91 – – – – Lamineringskraftpapper Fri 0 

4804 41 99 – – – – Annat Fri 0
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4804 42 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let 

4804 42 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 42 90 – – – Annat Fri 0 

4804 49 – – Annat 

4804 49 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 49 90 – – – Annat Fri 0 

– Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m 2 

4804 51 – – Oblekt 

4804 51 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 51 90 – – – Annat Fri 0 

4804 52 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let 

4804 52 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 52 90 – – – Annat Fri 0 

4804 59 – – Annan 

4804 59 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 59 90 – – – Annat Fri 0 

4805 Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som 
anges i anm. 3 till detta kapitel 

– Vågningspapper
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4805 11 00 – – Halvkemiskt vågningspapper Fri 0 

4805 12 00 – – Vågningspapper av halmmassa Fri 0 

4805 19 – – Annat 

4805 19 10 – – – Vågskiktspapper Fri 0 

4805 19 90 – – – Annat Fri 0 

– Testliner 

4805 24 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 Fri 0 

4805 25 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 Fri 0 

4805 30 – Omslagspapper av sulfitmassa 

4805 30 10 – – Vägande mindre än 30 g/m 2 Fri 0 

4805 30 90 – – Vägande minst 30 g/m 2 Fri 0 

4805 40 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp Fri 0 

4805 50 00 – Grålumppapper och grålumppapp Fri 0 

– Annat 

4805 91 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 Fri 0 

4805 92 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 men mindre än 225 g/m 2 Fri 0 

4805 93 – – Vägande minst 225 g/m 2 

4805 93 20 – – – Framställd av papper för återvinning Fri 0 

4805 93 80 – – – Annat Fri 0 

4806 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt 
ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genom
synligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark 

4806 10 00 – Pergamentpapper och pergamentpapp Fri 0 

4806 20 00 – Smörpapper Fri 0 

4806 30 00 – Genomskinligt ritpapper Fri 0
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4806 40 – Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller ge
nomskinligt papper 

4806 40 10 – – Pergamyn (glassin) Fri 0 

4806 40 90 – – Annat Fri 0 

4807 00 Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade 
med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, 
även armerade invändigt, i rullar eller ark 

4807 00 30 – Framställd av papper för återvinning, även belagda med 
papper 

Fri 0 

4807 00 80 – Andra Fri 0 

4808 Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana 
ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rul
lar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803 

4808 10 00 – Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perfo
rerade 

Fri 0 

4808 20 00 – Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

Fri 0 

4808 30 00 – Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

Fri 0 

4808 90 00 – Andra slag Fri 0 

4809 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller im
pregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, 
i rullar eller ark 

4809 20 – Självkopierande papper 

4809 20 10 – – I rullar Fri 0 

4809 20 90 – – I ark Fri 0 

4809 90 – Andra slag 

4809 90 10 – – Karbonpapper och liknande kopieringspapper Fri 0 

4809 90 90 – – Andra Fri 0
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4810 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller 
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller 
utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rek
tangulära ark, oavsett storlek 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande 
fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk pro
cess eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 vikt
procent av det totala fiberinnehållet 

4810 13 – – I rullar 

4810 13 20 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 13 80 – – – Andra Fri 0 

4810 14 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4810 14 20 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 14 80 – – – Andra Fri 0 

4810 19 – – Andra 

4810 19 10 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 19 90 – – – Andra Fri 0 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller andra grafiska ändamål, vars innehåll av fibrer 
som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process ut
gör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4810 22 – – Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) 

4810 22 10 – – – I rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i ark med 
den ena sidan längre än 36 cm och den andra sidan 
längre än 15 cm i ovikt skick 

Fri 0 

4810 22 90 – – – Andra Fri 0
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4810 29 – – Andra 

4810 29 30 – – – I rullar Fri 0 

4810 29 80 – – – Andra Fri 0 

– Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används 
för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål 

4810 31 00 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 32 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande mer än 150 g/m 2 

4810 32 10 – – – Belagda med kaolin Fri 0 

4810 32 90 – – – Andra Fri 0 

4810 39 00 – – Andra Fri 0 

– Annat papper och annan papp 

4810 92 – – Flerskiktade 

4810 92 10 – – – Med alla skikt blekta Fri 0 

4810 92 30 – – – Med endast ett av ytterskikten blekt Fri 0 

4810 92 90 – – – Andra Fri 0 

4810 99 – – Andra 

4810 99 10 – – – Blekt papper och papp, belagda med kaolin Fri 0 

4810 99 30 – – – Belagda med glimmer Fri 0 

4810 99 90 – – – Andra Fri 0
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4811 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belag
da, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekore
rade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära 
ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 
4809 och 4810 

4811 10 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
tjära, bitumen eller asfalt 

Fri 0 

– Papper och papp, gummerade eller försedda med annan 
klistrande beläggning 

4811 41 – – Självhäftande 

4811 41 20 – – – Med en bredd av högst 10 cm och med klistrande belägg
ning av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi 

Fri 0 

4811 41 90 – – – Annat Fri 0 

4811 49 00 – – Andra Fri 0 

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
plast (med undantag av klister) 

4811 51 00 – – Blekta, vägande mer än 150 g/m 2 Fri 0 

4811 59 00 – – Andra Fri 0 

4811 60 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 

Fri 0 

4811 90 00 – Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk 
av cellulosafibrer 

Fri 0 

4812 00 00 Filterblock och filterplattor av pappersmassa Fri 0 

4813 Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor 

4813 10 00 – Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor Fri 0 

4813 20 00 – Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm Fri 0 

4813 90 – Andra slag 

4813 90 10 – – Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men 
högst 15 cm 

Fri 0 

4813 90 90 – – Andra slag Fri 0
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4814 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 

4814 10 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper Fri 0 

4814 20 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som 
på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, 
färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt 

Fri 0 

4814 90 – Andra slag 

4814 90 10 – – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad, av kornat, 
präglat, färgat, mönstrat eller på annat sätt dekorerat pap
per som är överdraget eller belagt med ett genomskinligt 
skyddslager av plast 

Fri 0 

4814 90 80 – – Andra Fri 0 

4816 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 
4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även för
packade i askar 

4816 20 00 – Självkopierande papper Fri 0 

4816 90 00 – Andra slag Fri 0 

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt kor
respondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av 
papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, 
papperskuvert e.d. 

4817 10 00 – Kuvert Fri 0 

4817 20 00 – Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespon
denskort 

Fri 0 

4817 30 00 – Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett 
sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

Fri 0 

4818 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsända
mål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näs
dukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, hand
dukar, bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan 
och liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt klä
der och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulo
savadd eller duk av cellulosafibrer 

4818 10 – Toalettpapper 

4818 10 10 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt Fri 0
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4818 10 90 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

4818 20 – Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 
handdukar och hushållspapper 

4818 20 10 – – Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller hän
der 

Fri 0 

– – Handdukar och hushållspapper 

4818 20 91 – – – I rullar Fri 0 

4818 20 99 – – – Andra Fri 0 

4818 30 00 – Borddukar och bordsservetter Fri 0 

4818 40 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn 
och liknande sanitetsartiklar 

– – Sanitetsbindor, tamponger o.d. 

4818 40 11 – – – Sanitetsbindor Fri 0 

4818 40 13 – – – Tamponger Fri 0 

4818 40 19 – – – Andra Fri 0 

4818 40 90 – – Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar Fri 0 

4818 50 00 – Kläder och tillbehör till kläder Fri 0 

4818 90 – Andra slag 

4818 90 10 – – Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medi
cinskt eller sanitärt bruk, inte i detaljhandelsförpackningar 

Fri 0 

4818 90 90 – – Andra Fri 0 

4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar 
av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer; 
kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av sådana 
slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller 
papp 

4819 10 00 – Kartonger, askar och lådor av wellpapp Fri 0 

4819 20 00 – Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller 
annan papp än wellpapp 

Fri 0 

4819 30 00 – Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av 
minst 40 cm 

Fri 0 

4819 40 00 – Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar Fri 0
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4819 50 00 – Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor Fri 0 

4819 60 00 – Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande 
artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d. 

Fri 0 

4820 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, 
dagböcker och liknande artiklar, ävensom skrivböcker, skriv
underlägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, 
blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, samt 
liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover eller 
samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller 
papp 

4820 10 – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, antecknings
block, dagböcker och liknande artiklar 

4820 10 10 – – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvit
tensböcker 

Fri 0 

4820 10 30 – – Anteckningsböcker, brevpapper i block och antecknings
block 

Fri 0 

4820 10 50 – – Dagböcker Fri 0 

4820 10 90 – – Andra Fri 0 

4820 20 00 – Skrivböcker Fri 0 

4820 30 00 – Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar Fri 0 

4820 40 – Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper 

4820 40 10 – – I löpande banor Fri 0 

4820 40 90 – – Andra Fri 0 

4820 50 00 – Album för prover eller samlingar Fri 0 

4820 90 00 – Andra slag Fri 0 

4821 Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta 

4821 10 – Tryckta 

4821 10 10 – – Självhäftande Fri 0 

4821 10 90 – – Andra Fri 0 

4821 90 – Andra slag 

4821 90 10 – – Självhäftande Fri 0
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4821 90 90 – – Andra Fri 0 

4822 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, 
papper eller papp (även perforerade eller härdade) 

4822 10 00 – Av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn Fri 0 

4822 90 00 – Andra slag Fri 0 

4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellu
losafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra va
ror av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer 

4823 20 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp Fri 0 

4823 40 00 – Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registre
rande apparater 

Fri 0 

– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 

4823 61 00 – – Av bambu Fri 0 

4823 69 – – Andra 

4823 69 10 – – – Brickor, fat och tallrikar Fri 0 

4823 69 90 – – – Andra Fri 0 

4823 70 – Formpressade artiklar av pappersmassa 

4823 70 10 – – Formpressade brickor och kartonger för ägg Fri 0 

4823 70 90 – – Andra Fri 0 

4823 90 – Andra slag 

4823 90 40 – – Papper och annan papp av sådana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål 

Fri 0 

4823 90 85 – – Andra Fri 0 

49 KAPITEL 49 – TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER 
OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDU
STRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT 
RITNINGAR 

4901 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, 
även i form av enstaka blad
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4901 10 00 – Enstaka blad, även vikta Fri 0 

– Andra slag 

4901 91 00 – – Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande 
häften till sådana 

Fri 0 

4901 99 00 – – Andra Fri 0 

4902 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande 
reklam 

4902 10 00 – Utgivna minst fyra gånger per vecka Fri 0 

4902 90 – Andra 

4902 90 10 – – Utgivna en gång i veckan Fri 0 

4902 90 30 – – Utgivna en gång i månaden Fri 0 

4902 90 90 – – Andra Fri 0 

4903 00 00 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn Fri 0 

4904 00 00 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna 
eller illustrerade 

Fri 0 

4905 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska 
kartor och glober, tryckta 

4905 10 00 – Glober Fri 0 

– Andra slag 

4905 91 00 – – I bokform Fri 0 

4905 99 00 – – Andra Fri 0 

4906 00 00 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitekto
niskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt 
eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; hand
skrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner 
på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i 
detta nummer 

Fri 0 

4907 00 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara 
eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller 
kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; 
sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande vär
dehandlingar 

4907 00 10 – Frimärken, beläggningsstämplar o.d. Fri 0

SV L 161/1258 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

4907 00 30 – Sedlar Fri 0 

4907 00 90 – Andra Fri 0 

4908 Dekalkomanier 

4908 10 00 – Tryckta med preparat enligt nr 3207 Fri 0 

4908 90 00 – Andra slag Fri 0 

4909 00 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta 
kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkänna
givanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller 
utstyrsel 

4909 00 10 – Brevkort och vykort Fri 0 

4909 00 90 – Andra Fri 0 

4910 00 00 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock Fri 0 

4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier 

4911 10 – Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 

4911 10 10 – – Affärskataloger Fri 0 

4911 10 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

4911 91 00 – – Bilder, planscher samt fotografier Fri 0 

4911 99 00 – – Andra Fri 0 

XI AVDELNING XI – TEXTILVAROR 

50 KAPITEL 50 – NATURSILKE 

5001 00 00 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling Fri 0 

5002 00 00 Råsilke, inte snott eller tvinnat Fri 0 

5003 00 00 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga 
för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

Fri 0 

5004 00 Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natur
silke), inte i detaljhandelsuppläggningar 

5004 00 10 – Oblekt, avkokt eller blekt 4 0
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5004 00 90 – Annat 4 0 

5005 00 Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsupp
läggningar 

5005 00 10 – Oblekt, avkokt eller blekt 2,9 0 

5005 00 90 – Annat 2,9 0 

5006 00 Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i 
detaljhandelsuppläggningar; gut 

5006 00 10 – Garn av natursilke 5 0 

5006 00 90 – Garn spunnet av avfall av natursilke; gut 2,9 0 

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke 

5007 10 00 – Vävnader av bourettesilke 3 0 

5007 20 – Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natur
silke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke 

– – Kräpp 

5007 20 11 – – – Oblekt, avkokt eller blekt 6,9 0 

5007 20 19 – – – Annan 6,9 0 

– – Pongee, habutai, honan, shantung, corah och liknande osta
siatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av 
bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra tex
tilmaterial 

5007 20 21 – – – Med tvåskaftsbindning, oblekt eller endast avkokt 5,3 0 

– – – Andra 

5007 20 31 – – – – Tvåskaftsväv 7,5 0 

5007 20 39 – – – – Andra 7,5 0 

– – Andra 

5007 20 41 – – – Genomsynlig gles vävnad 7,2 0 

– – – Andra 

5007 20 51 – – – – Oblekta, avkokta eller blekta 7,2 0 

5007 20 59 – – – – Färgade 7,2 0 

– – – – Av olikfärgade garner
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5007 20 61 – – – – – Med en bredd av mer än 57 cm men högst 75 cm 7,2 0 

5007 20 69 – – – – – Andra 7,2 0 

5007 20 71 – – – – Tryckta 7,2 0 

5007 90 – Andra vävnader 

5007 90 10 – – Oblekta, avkokta eller blekta 6,9 0 

5007 90 30 – – Färgade 6,9 0 

5007 90 50 – – Av olikfärgade garner 6,9 0 

5007 90 90 – – Tryckta 6,9 0 

51 KAPITEL 51 – ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; 
GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL 

5101 Ull, okardad och okammad 

– Otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad ull 

5101 11 00 – – Klippt ull Fri 0 

5101 19 00 – – Annan Fri 0 

– Avfettad, inte karboniserad ull 

5101 21 00 – – Klippt ull Fri 0 

5101 29 00 – – Annan Fri 0 

5101 30 00 – Karboniserad ull Fri 0 

5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okammade 

– Fina djurhår 

5102 11 00 – – Av kashmirget Fri 0 

5102 19 – – Annat 

5102 19 10 – – – Av angorakanin Fri 0 

5102 19 30 – – – Av alpacka, lamadjur eller vikunja Fri 0 

5102 19 40 – – – Av kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget och liknande 
getter 

Fri 0
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5102 19 90 – – – Av kanin (annan än angorakanin), hare, bäver, nutria och 
bisamråtta 

Fri 0 

5102 20 00 – Grova djurhår Fri 0 

5103 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garn
avfall men inte rivet avfall och riven lump 

5103 10 – Kamavfall av ull eller fina djurhår 

5103 10 10 – – Inte karboniserat Fri 0 

5103 10 90 – – Karboniserat Fri 0 

5103 20 – Annat avfall av ull eller fina djurhår 

5103 20 10 – – Garnavfall Fri 0 

– – Annat 

5103 20 91 – – – Inte karboniserat Fri 0 

5103 20 99 – – – Karboniserat Fri 0 

5103 30 00 – Avfall av grova djurhår Fri 0 

5104 00 00 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova 
djurhår 

Fri 0 

5105 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (in
begripet kammad ull i bulk) 

5105 10 00 – Kardad ull 2 0 

– Ulltops och annan kammad ull 

5105 21 00 – – Kammad ull i bulk 2 0 

5105 29 00 – – Annan 2 0 

– Fina djurhår, kardade eller kammade 

5105 31 00 – – Av kashmirget 2 0 

5105 39 – – Annat 

5105 39 10 – – – Kardade 2 0 

5105 39 90 – – – Kammade 2 0 

5105 40 00 – Grova djurhår, kardade eller kammade 2 0
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5106 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5106 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5106 10 10 – – Oblekt 3,8 0 

5106 10 90 – – Annat 3,8 0 

5106 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

5106 20 10 – – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 3,8 0 

– – Annat 

5106 20 91 – – – Oblekt 4 0 

5106 20 99 – – – Annat 4 0 

5107 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5107 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5107 10 10 – – Oblekt 3,8 0 

5107 10 90 – – Annat 3,8 0 

5107 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

– – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 

5107 20 10 – – – Oblekt 4 0 

5107 20 30 – – – Annat 4 0 

– – Annat 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syn
tetstapelfibrer 

5107 20 51 – – – – Oblekt 4 0 

5107 20 59 – – – – Annat 4 0 

– – – Med annan inblandning 

5107 20 91 – – – – Oblekt 4 0 

5107 20 99 – – – – Annat 4 0
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5108 Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar 

5108 10 – Kardgarn 

5108 10 10 – – Oblekt 3,2 0 

5108 10 90 – – Annat 3,2 0 

5108 20 – Kamgarn 

5108 20 10 – – Oblekt 3,2 0 

5108 20 90 – – Annat 3,2 0 

5109 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 

5109 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5109 10 10 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

3,8 0 

5109 10 90 – – Annat 5 0 

5109 90 – Annat 

5109 90 10 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

5 0 

5109 90 90 – – Annat 5 0 

5110 00 00 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet garn 
av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar 

3,5 0 

5111 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5111 11 00 – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 19 – – Andra 

5111 19 10 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 19 90 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5111 20 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

8 0
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5111 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

5111 30 10 – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 30 30 – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 30 90 – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5111 90 – Andra kardgarnsvävnader 

5111 90 10 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

7,2 0 

– – Andra 

5111 90 91 – – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 90 93 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 90 99 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5112 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5112 11 00 – – Vägande högst 200 g/m 2 8 0 

5112 19 – – Andra 

5112 19 10 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 0 

5112 19 90 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 0 

5112 20 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

8 0 

5112 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

5112 30 10 – – Vägande högst 200 g/m 2 8 0 

5112 30 30 – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 0 

5112 30 90 – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 0
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5112 90 – Andra kamgarnsvävnader 

5112 90 10 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

7,2 0 

– – Andra 

5112 90 91 – – – Vägande högst 200 g/m 2 8 0 

5112 90 93 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 0 

5112 90 99 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 0 

5113 00 00 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 5,3 0 

52 KAPITEL 52 – BOMULL 

5201 00 Bomull, okardad eller okammad 

5201 00 10 – Som har gjorts absorberande eller blekts Fri 0 

5201 00 90 – Annan Fri 0 

5202 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) 

5202 10 00 – Garnavfall (inbegripet trådavfall) Fri 0 

– Andra slag 

5202 91 00 – – Rivet avfall och riven lump Fri 0 

5202 99 00 – – Annat Fri 0 

5203 00 00 Bomull, kardad eller kammad Fri 0 

5204 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar 

– Inte i detaljhandelsuppläggningar 

5204 11 00 – – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 4 0 

5204 19 00 – – Annat 4 0 

5204 20 00 – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5205 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande minst 85 vikt
procent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av
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5205 11 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 12 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 13 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 14 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 15 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 

5205 15 10 – – – Mindre än 125 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 120) 

4,4 0 

5205 15 90 – – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av 

5205 21 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 22 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 23 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 24 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 26 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

4 0 

5205 27 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

4 0 

5205 28 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av
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5205 31 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 32 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 33 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 34 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 35 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5205 41 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 42 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 43 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 44 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 46 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

4 0 

5205 47 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

4 0 

5205 48 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0
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5206 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 
viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av 

5206 11 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 12 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 13 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 14 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 15 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer, med en längdvikt av 

5206 21 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 22 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 23 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 24 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 25 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av 

5206 31 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 32 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0
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5206 33 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 34 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 35 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5206 41 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 42 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 43 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 44 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 45 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

5207 Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggning
ar 

5207 10 00 – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 5 0 

5207 90 00 – Annat 5 0 

5208 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5208 11 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 11 10 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 8 0 

5208 11 90 – – – Andra slag 8 0
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5208 12 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 12 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 12 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 12 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 12 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 13 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta 

5208 21 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 21 10 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 8 0 

5208 21 90 – – – Andra slag 8 0 

5208 22 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 22 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 22 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 22 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 22 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 23 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5208 31 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0
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5208 32 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 32 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 32 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 32 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 32 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 33 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5208 41 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0 

5208 42 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 8 0 

5208 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5208 51 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0 

5208 52 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 8 0 

5208 59 – – Andra vävnader 

5208 59 10 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 59 90 – – – Andra 8 0 

5209 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekta 

5209 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 12 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0
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5209 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta 

5209 21 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 22 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5209 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5209 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 42 00 – – Denim 8 0 

5209 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5209 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 52 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5210 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5210 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta 

5210 21 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1273



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

5210 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5210 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5210 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5210 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5210 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5211 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekta 

5211 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 12 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

5211 20 00 – Blekta 8 0 

– Färgade 

5211 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5211 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 42 00 – – Denim 8 0 

5211 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0
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5211 49 – – Andra vävnader 

5211 49 10 – – – Jacquardvävnader 8 0 

5211 49 90 – – – Andra 8 0 

– Tryckta 

5211 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 52 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5212 Andra vävnader av bomull 

– Vägande högst 200 g/m 2 

5212 11 – – Oblekta 

5212 11 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 11 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 12 – – Blekta 

5212 12 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 12 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 13 – – Färgade 

5212 13 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 13 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 14 – – Av olikfärgade garner 

5212 14 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 14 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 15 – – Tryckta 

5212 15 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 15 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

– Vägande mer än 200 g/m 2
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5212 21 – – Oblekta 

5212 21 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 21 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 22 – – Blekta 

5212 22 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 22 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 23 – – Färgade 

5212 23 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 23 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 24 – – Av olikfärgade garner 

5212 24 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 24 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 25 – – Tryckta 

5212 25 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 25 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

53 KAPITEL 53 – ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAP
PERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN 

5301 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av 
lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5301 10 00 – Lin, oberett eller rötat Fri 0 

– Lin, bråkat, skäktat, häcklat eller på annat sätt berett, men 
inte spunnet 

5301 21 00 – – Bråkat eller skäktat Fri 0 

5301 29 00 – – Annat Fri 0 

5301 30 – Blånor och avfall av lin 

5301 30 10 – – Blånor Fri 0 

5301 30 90 – – Avfall av lin Fri 0
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5302 Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte 
spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garn
avfall samt rivet avfall och riven lump) 

5302 10 00 – Mjukhampa, oberedd eller rötad Fri 0 

5302 90 00 – Andra slag Fri 0 

5303 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av 
lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

5303 10 00 – Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller 
rötade 

Fri 0 

5303 90 00 – Andra slag Fri 0 

5305 00 00 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), rami 
och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

Fri 0 

5306 Garn av lin 

5306 10 – Enkelt 

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av 

5306 10 10 – – – Minst 833,3 decitex (högst nr 12) 4 0 

5306 10 30 – – – Mindre än 833,3 decitex men minst 277,8 decitex (över 
nr 12 men högst nr 36) 

4 0 

5306 10 50 – – – Mindre än 277,8 decitex (över nr 36) 3,8 0 

5306 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5306 20 – Tvinnat (flertrådigt) 

5306 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5306 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5307 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

5307 10 – Enkelt, med en längdvikt av 

5307 10 10 – – Högst 1 000 decitex (minst nr 10) Fri 0
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5307 10 90 – – Mer än 1 000 decitex (mindre än nr 10) Fri 0 

5307 20 00 – Tvinnat (flertrådigt) Fri 0 

5308 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn 

5308 10 00 – Garn av kokosfibrer Fri 0 

5308 20 – Garn av mjukhampa 

5308 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 3 0 

5308 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 4,9 0 

5308 90 – Andra slag 

– – Ramigarn, med en längdvikt av 

5308 90 12 – – – Minst 277,8 decitex (högst nr 36) 4 0 

5308 90 19 – – – Mindre än 277,8 decitex (över nr 36) 3,8 0 

5308 90 50 – – Pappersgarn 4 0 

5308 90 90 – – Andra 3,8 0 

5309 Vävnader av lin 

– Innehållande minst 85 viktprocent lin 

5309 11 – – Oblekta eller blekta 

5309 11 10 – – – Oblekta 8 0 

5309 11 90 – – – Blekta 8 0 

5309 19 00 – – Andra 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent lin 

5309 21 – – Oblekta eller blekta 

5309 21 10 – – – Oblekta 8 0 

5309 21 90 – – – Blekta 8 0 

5309 29 00 – – Andra 8 0
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5310 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål 
enligt nr 5303 

5310 10 – Oblekta 

5310 10 10 – – Med en bredd av högst 150 cm 4 0 

5310 10 90 – – Med en bredd av mer än 150 cm 4 0 

5310 90 00 – Andra slag 4 0 

5311 00 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pap
persgarn 

5311 00 10 – Av rami 8 0 

5311 00 90 – Andra 5,8 0 

54 KAPITEL 54 – KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONST
FIBRER 

5401 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar 

5401 10 – Av syntetfilament 

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar 

– – – Kärngarn 

5401 10 12 – – – – Polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer 4 0 

5401 10 14 – – – – Andra 4 0 

– – – Andra 

5401 10 16 – – – – Texturerat garn 4 0 

5401 10 18 – – – – Andra 4 0 

5401 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5401 20 – Av regenatfilament 

5401 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5401 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0
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5402 Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandels
uppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial 
med en längdvikt av mindre än 67 decitex 

– Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider 

5402 11 00 – – Av aramider 4 0 

5402 19 00 – – Annat 4 0 

5402 20 00 – Högstyrkegarn av polyestrar 4 0 

– Texturerat garn 

5402 31 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av högst 50 tex 

4 0 

5402 32 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av mer än 50 tex 

4 0 

5402 33 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 34 00 – – Av polypropen 4 0 

5402 39 00 – – Av annat syntetmaterial 4 0 

– Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 
50 varv per meter 

5402 44 00 – – Töjfibergarn 4 0 

5402 45 00 – – Annat, av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 46 00 – – Annat, av polyestrar, delvis orienterat 4 0 

5402 47 00 – – Annat, av polyestrar 4 0 

5402 48 00 – – Annat, av polypropen 4 0 

5402 49 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per 
meter 

5402 51 00 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 52 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 59 – – Av annat syntetmaterial 

5402 59 10 – – – Av polypropen 4 0
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5402 59 90 – – – Annat 4 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5402 61 00 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 62 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 69 – – Av annat syntetmaterial 

5402 69 10 – – – Av polypropen 4 0 

5402 69 90 – – – Annat 4 0 

5403 Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandels
uppläggningar, inbegripet monofilament av regenatmaterial 
med en längdvikt av mindre än 67 decitex 

5403 10 00 – Högstyrkegarn av viskos 4 0 

– Annat garn, enkelt 

5403 31 00 – – Av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 120 
varv per meter 

4 0 

5403 32 00 – – Av viskos, med en snodd av mer än 120 varv per meter 4 0 

5403 33 00 – – Av acetat 4 0 

5403 39 00 – – Av annat regenatmaterial 4 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5403 41 00 – – Av viskos 4 0 

5403 42 00 – – Av acetat 4 0 

5403 49 00 – – Av annat regenatmaterial 4 0 

5404 Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 
decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor 
o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i före
liggande skick av högst 5 mm 

– Monofilament 

5404 11 00 – – Töjfibergarn 4 0 

5404 12 00 – – Annat, av polypropen 4 0 

5404 19 00 – – Annat 4 0
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5404 90 – Andra slag 

– – Av polypropen 

5404 90 11 – – – Prydnadsband för förpackningsändamål 4 0 

5404 90 19 – – – Andra 4 0 

5404 90 90 – – Andra 4 0 

5405 00 00 Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 
67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; rem
sor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i 
föreliggande skick av högst 5 mm 

3,8 0 

5406 00 00 Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsupp
läggningar 

5 0 

5407 Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader fram
ställda av material enligt nr 5404 

5407 10 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra 
polyamider eller av polyestrar 

8 0 

5407 20 – Vävnader framställda av remsor e.d. 

– – Av polyeten eller polypropen 

5407 20 11 – – – Med en bredd av mindre än 3 m 8 0 

5407 20 19 – – – Med en bredd av minst 3 m 8 0 

5407 20 90 – – Andra 8 0 

5407 30 00 – Vävnader enligt anm. 9 till avd. XI 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament 
av nylon eller andra polyamider 

5407 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 42 00 – – Färgade 8 0 

5407 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 44 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texture
rade polyesterfilament 

5407 51 00 – – Oblekta eller blekta 8 0
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5407 52 00 – – Färgade 8 0 

5407 53 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 54 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyes
terfilament 

5407 61 – – Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyester
filament 

5407 61 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 61 30 – – – Färgade 8 0 

5407 61 50 – – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 61 90 – – – Tryckta 8 0 

5407 69 – – Andra 

5407 69 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 69 90 – – – Andra 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntet
filament 

5407 71 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 72 00 – – Färgade 8 0 

5407 73 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 74 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent 
syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av bomull 

5407 81 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 82 00 – – Färgade 8 0 

5407 83 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 84 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader
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5407 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 92 00 – – Färgade 8 0 

5407 93 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 94 00 – – Tryckta 8 0 

5408 Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader 
framställda av material enligt nr 5405 

5408 10 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent regenat
filament eller remsor e.d. av regenatmaterial 

5408 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5408 22 – – Färgade 

5408 22 10 – – – Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, 
med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning 

8 0 

5408 22 90 – – – Andra 8 0 

5408 23 – – Av olikfärgade garner 

5408 23 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av mer än 115 cm men 
mindre än 140 cm och med en vikt av mer än 250 g/m 2 

8 0 

5408 23 90 – – – Andra 8 0 

5408 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader 

5408 31 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5408 32 00 – – Färgade 8 0 

5408 33 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5408 34 00 – – Tryckta 8 0 

55 KAPITEL 55 – KONSTSTAPELFIBRER 

5501 Fiberkabel av syntetfilament 

5501 10 00 – Av nylon eller andra polyamider 4 0

SV L 161/1284 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

5501 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5501 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5501 40 00 – Av polypropen 4 0 

5501 90 00 – Annan 4 0 

5502 00 Fiberkabel av regenatfilament 

5502 00 10 – Av viskos 4 0 

5502 00 40 – Av acetat 4 0 

5502 00 80 – Annan 4 0 

5503 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

– Av nylon eller andra polyamider 

5503 11 00 – – Av aramider 4 0 

5503 19 00 – – Andra 4 0 

5503 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5503 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5503 40 00 – Av polypropen 4 0 

5503 90 – Av annat syntetmaterial 

5503 90 10 – – Av klorfibrer 4 0 

5503 90 90 – – Andra 4 0 

5504 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

5504 10 00 – Av viskos 4 0 

5504 90 00 – Andra 4 0 

5505 Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) av konstfibrer 

5505 10 – Av syntetfibrer 

5505 10 10 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5505 10 30 – – Av polyestrar 4 0
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5505 10 50 – – Av akryl eller modakryl 4 0 

5505 10 70 – – Av polypropen 4 0 

5505 10 90 – – Andra 4 0 

5505 20 00 – Av regenatfibrer 4 0 

5506 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

5506 10 00 – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5506 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5506 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5506 90 – Av annat syntetmaterial 

5506 90 10 – – Av klorfibrer 4 0 

5506 90 90 – – Andra 4 0 

5507 00 00 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

4 0 

5508 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar 

5508 10 – Av syntetstapelfibrer 

5508 10 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5508 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5508 20 – Av regenatstapelfibrer 

5508 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5508 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5509 Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller 
andra polyamider 

5509 11 00 – – Enkelt garn 4 0
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5509 12 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5509 21 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 22 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer 

5509 31 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 32 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Annat garn, innehållande minst 85 viktprocent syntetstapel
fibrer 

5509 41 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 42 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Annat garn, av polyesterstapelfibrer 

5509 51 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av rege
natstapelfibrer 

4 0 

5509 52 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 53 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 59 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn, av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5509 61 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 62 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 69 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn 

5509 91 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 92 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 99 00 – – Annat 4 0
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5510 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 

5510 11 00 – – Enkelt garn 4 0 

5510 12 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

5510 20 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av ull eller fina djurhår 

4 0 

5510 30 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av bomull 

4 0 

5510 90 00 – Annat garn 4 0 

5511 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsupp
läggningar 

5511 10 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande minst 85 viktprocent så
dana fibrer 

5 0 

5511 20 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent 
sådana fibrer 

5 0 

5511 30 00 – Av regenatstapelfibrer 5 0 

5512 Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktpro
cent sådana fibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5512 11 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 19 – – Andra 

5512 19 10 – – – Tryckta 8 0 

5512 19 90 – – – Andra 8 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer 

5512 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 29 – – Andra 

5512 29 10 – – – Tryckta 8 0
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5512 29 90 – – – Andra 8 0 

– Andra slag 

5512 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 99 – – Andra 

5512 99 10 – – – Tryckta 8 0 

5512 99 90 – – – Andra 8 0 

5513 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta 

5513 11 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 11 20 – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5513 11 90 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5513 12 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5513 13 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5513 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5513 21 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 21 10 – – – Med en bredd av högst 135 cm 8 0 

5513 21 30 – – – Med en bredd av mer än 135 cm, men högst 165 cm 8 0 

5513 21 90 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5513 23 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 

5513 23 10 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5513 23 90 – – – Andra 8 0 

5513 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner
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5513 31 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5513 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5513 41 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5513 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

5514 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta 

5514 11 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 12 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 19 – – Andra vävnader 

5514 19 10 – – – Av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 19 90 – – – Andra 8 0 

– Färgade 

5514 21 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 22 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 23 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

5514 30 – Av olikfärgade garner 

5514 30 10 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 30 30 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 30 50 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 30 90 – – Andra 8 0 

– Tryckta 

5514 41 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0
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5514 42 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 43 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer 

– Av polyesterstapelfibrer 

5515 11 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskos
stapelfibrer 

5515 11 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 11 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 11 90 – – – Andra 8 0 

5515 12 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 12 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 12 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 12 90 – – – Andra 8 0 

5515 13 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 13 11 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 13 19 – – – – Andra 8 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 13 91 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 13 99 – – – – Andra 8 0 

5515 19 – – Andra 

5515 19 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 19 30 – – – Tryckta 8 0
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5515 19 90 – – – Andra 8 0 

– Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5515 21 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 21 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 21 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 21 90 – – – Andra 8 0 

5515 22 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 22 11 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 22 19 – – – – Andra 8 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 22 91 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 22 99 – – – – Andra 8 0 

5515 29 00 – – Andra 8 0 

– Andra vävnader 

5515 91 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 91 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 91 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 91 90 – – – Andra 8 0 

5515 99 – – Andra 

5515 99 20 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 99 40 – – – Andra 8 0 

5515 99 80 – – – Andra 8 0 

5516 Vävnader av regenatstapelfibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer
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5516 11 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 12 00 – – Färgade 8 0 

5516 13 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 14 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5516 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 22 00 – – Färgade 8 0 

5516 23 – – Av olikfärgade garner 

5516 23 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (ma
drassvarstyger) 

8 0 

5516 23 90 – – – Andra 8 0 

5516 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller 
fina djurhår 

5516 31 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 32 00 – – Färgade 8 0 

5516 33 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 34 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 

5516 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 42 00 – – Färgade 8 0 

5516 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 44 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra slag 

5516 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0
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5516 92 00 – – Färgade 8 0 

5516 93 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 94 00 – – Tryckta 8 0 

56 KAPITEL 56 – VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIAL
GARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VA
ROR AV SÅDANA PRODUKTER 

5601 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer 
med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor 
av textilmaterial 

5601 10 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn 
och liknande sanitetsartiklar, av vadd 

5601 10 10 – – Av konstfibrer 5 0 

5601 10 90 – – Av andra textilmaterial 3,8 0 

– Vadd; andra varor av vadd 

5601 21 – – Av bomull 

5601 21 10 – – – Absorberande 3,8 0 

5601 21 90 – – – Andra 3,8 0 

5601 22 – – Av konstfibrer 

5601 22 10 – – – Rullar med en diameter av högst 8 mm 3,8 0 

– – – Andra 

5601 22 91 – – – – Av syntetiska fibrer 4 0 

5601 22 99 – – – – Av regenatfibrer 4 0 

5601 29 00 – – Andra 3,8 0 

5601 30 00 – Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft 
och noppor av textilmaterial 

3,2 0 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

5602 10 – Nålfilt och fibermaskbondad duk 

– – Inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

– – – Nålfilt
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5602 10 11 – – – – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

6,7 0 

5602 10 19 – – – – Av andra textilmaterial 6,7 0 

– – – Fibermaskbondad duk 

5602 10 31 – – – – Av ull eller fina djurhår 6,7 0 

5602 10 35 – – – – Av grova djurhår 6,7 0 

5602 10 39 – – – – Av andra textilmaterial 6,7 0 

5602 10 90 – – Impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 6,7 0 

– Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

5602 21 00 – – Av ull eller fina djurhår 6,7 0 

5602 29 00 – – Av annat textilmaterial 6,7 0 

5602 90 00 – Andra slag 6,7 0 

5603 Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

– Av konstfilament 

5603 11 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 11 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 11 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 12 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 70 g/m 2 

5603 12 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 12 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 13 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 150 g/m 2 

5603 13 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 13 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 14 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 14 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0
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5603 14 90 – – – Andra 4,3 0 

– Annat 

5603 91 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 91 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 91 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 92 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 70 g/m 2 

5603 92 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 92 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 93 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 150 g/m 2 

5603 93 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 93 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 94 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 94 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 94 90 – – – Andra 4,3 0 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt rem
sor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna 
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje 
av gummi eller plast 

5604 10 00 – Tråd och rep av gummi, textilöverdragna 4 0 

5604 90 – Andra slag 

5604 90 10 – – Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyami
der eller av viskos, impregnerat eller överdraget 

4 0 

5604 90 90 – – Andra slag 4 0 

5605 00 00 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller rem
sor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i 
form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall 

4 0
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5606 00 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, 
överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet 
tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn 

5606 00 10 – Chainettegarn 8 0 

– Annat garn 

5606 00 91 – – Överspunnet garn 5,3 0 

5606 00 99 – – Annat 5,3 0 

5607 Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregne
rade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller 
försedda med hölje av gummi eller plast 

– Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave 

5607 21 00 – – Skördegarn 12 0 

5607 29 – – Annat 

5607 29 10 – – – Med en längdvikt av mer än 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

5607 29 90 – – – Med en längdvikt av högst 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

– Av polyeten eller polypropen 

5607 41 00 – – Skördegarn 8 0 

5607 49 – – Annat 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 49 11 – – – – Flätat 8 0 

5607 49 19 – – – – Annat 8 0 

5607 49 90 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 – Av andra syntetfibrer 

– – Av nylon eller andra polyamider eller av polyester 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 50 11 – – – – Flätat 8 0 

5607 50 19 – – – – Annat 8 0
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5607 50 30 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 90 – – Andra 8 0 

5607 90 – Andra slag 

5607 90 20 – – Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra 
hårda fibrer (bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer för 
textilt ändamål enligt nr 5303 

6 0 

5607 90 90 – – Andra slag 8 0 

5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller 
i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap 
av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmate
rial 

– Av syntet- eller regenatmaterial 

5608 11 – – Konfektionerade fisknät 

– – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 11 11 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 8 0 

5608 11 19 – – – – Av garn 8 0 

– – – Av annat material 

5608 11 91 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 8 0 

5608 11 99 – – – – Av garn 8 0 

5608 19 – – Andra 

– – – Knutna nät 

– – – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 19 11 – – – – – Konfektionerade nät 8 0 

5608 19 19 – – – – – Annat 8 0 

5608 19 30 – – – – Av annat material 8 0 

5608 19 90 – – – Andra 8 0 

5608 90 00 – Andra slag 8 0 

5609 00 00 Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller 
av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

5,8 0
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57 KAPITEL 57 – MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING 
AV TEXTILMATERIAL 

5701 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, 
även konfektionerade 

5701 10 – Av ull eller fina djurhår 

5701 10 10 – – Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av 
natursilke, annat än bourettesilke 

8 0 

5701 10 90 – – Andra 8 MAX 
2,8 EUR/m 2 

0 

5701 90 – Av annat textilmaterial 

5701 90 10 – – Av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourette
silke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av tex
tilmaterial som innehåller metalltrådar 

8 0 

5701 90 90 – – Av andra textilmaterial 3,5 0 

5702 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte 
tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, 
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda 
produkter 

5702 10 00 – Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande hand
vävda produkter 

3 0 

5702 20 00 – Golvbeläggning av kokosfibrer 4 0 

– Andra slag, med lugg, inte konfektionerade 

5702 31 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 31 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 31 80 – – – Andra 8 0 

5702 32 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 32 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 32 90 – – – Andra slag 8 0 

5702 39 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, med lugg, konfektionerade 

5702 41 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 41 10 – – – Axminstermattor 8 0
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5702 41 90 – – – Andra 8 0 

5702 42 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 42 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 42 90 – – – Andra 8 0 

5702 49 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

5702 50 – Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade 

5702 50 10 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 50 31 – – – Av polypropen 8 0 

5702 50 39 – – – Andra 8 0 

5702 50 90 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, utan lugg, konfektionerade 

5702 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5702 92 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 92 10 – – – Av polypropen 8 0 

5702 92 90 – – – Andra 8 0 

5702 99 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

5703 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, 
även konfektionerade 

5703 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5703 20 – Av nylon eller andra polyamider 

– – Tryckta, tuftade 

5703 20 12 – – – Plattor med en yta av högst 1 m 2 8 0 

5703 20 18 – – – Andra 8 0 

– – Andra 

5703 20 92 – – – Plattor med en yta av högst 1 m 2 8 0 

5703 20 98 – – – Andra 8 0

SV L 161/1300 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

5703 30 – Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial 

– – Av polypropen 

5703 30 12 – – – Plattor med en yta av högst 1 m 2 8 0 

5703 30 18 – – – Andra 8 0 

– – Andra 

5703 30 82 – – – Plattor med en yta av högst 1 m 2 8 0 

5703 30 88 – – – Andra 8 0 

5703 90 – Av annat textilmaterial 

5703 90 20 – – Plattor med en yta av högst 1 m 2 8 0 

5703 90 80 – – Andra 8 0 

5704 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte 
tuftade eller flockade, även konfektionerade 

5704 10 00 – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 6,7 0 

5704 90 00 – Andra slag 6,7 0 

5705 00 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, 
även konfektionerade 

5705 00 10 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5705 00 30 – Av syntet- eller regenatmaterial 8 0 

5705 00 90 – Av annat textilmaterial 8 0 

58 KAPITEL 58 – SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVA
ROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖR
MAKERIARBETEN; BRODERIER 

5801 Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt 
nr 5802 eller 5806 

5801 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

5801 21 00 – – Oskuren väftsammet 8 0 

5801 22 00 – – Skuren manchester 8 0 

5801 23 00 – – Annan väftsammet 8 0
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5801 24 00 – – Oskuren varpsammet 8 0 

5801 25 00 – – Skuren varpsammet 8 0 

5801 26 00 – – Sniljvävnader 8 0 

– Av konstfibrer 

5801 31 00 – – Oskuren väftsammet 8 0 

5801 32 00 – – Skuren manchester 8 0 

5801 33 00 – – Annan väftsammet 8 0 

5801 34 00 – – Oskuren varpsammet 8 0 

5801 35 00 – – Skuren varpsammet 8 0 

5801 36 00 – – Sniljvävnader 8 0 

5801 90 – Av annat textilmaterial 

5801 90 10 – – Av lin 8 0 

5801 90 90 – – Andra 8 0 

5802 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band 
enligt nr 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än 
varor enligt nr 5703 

– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull 

5802 11 00 – – Oblekta 8 0 

5802 19 00 – – Andra 8 0 

5802 20 00 – Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat textil
material 

8 0 

5802 30 00 – Tuftade dukvaror av textilmaterial 8 0 

5803 00 Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806 

5803 00 10 – Av bomull 5,8 0 

5803 00 30 – Av natursilke eller avfall av natursilke 7,2 0 

5803 00 90 – Andra 8 0
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5804 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längd
vara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 
6002–6006 

5804 10 – Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar 

– – Omönstrade 

5804 10 11 – – – Nätknytningar 6,5 0 

5804 10 19 – – – Andra 6,5 0 

5804 10 90 – – Andra slag 8 0 

– Maskingjorda spetsar 

5804 21 – – Av konstfibrer 

5804 21 10 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 21 90 – – – Andra 8 0 

5804 29 – – Av annat textilmaterial 

5804 29 10 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 29 90 – – – Andra 8 0 

5804 30 00 – Handgjorda spetsar 8 0 

5805 00 00 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubus
son, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier 
(t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade 

5,6 0 

5806 Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av 
sammanklistrade parallella trådar eller fibrer 

5806 10 00 – Vävda band med lugg (inbegripet av frottétyp) och sniljväv
nad 

6,3 0 

5806 20 00 – Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfi
bergarn eller gummitrådar 

7,5 0 

– Andra vävda band 

5806 31 00 – – Av bomull 7,5 0 

5806 32 – – Av konstfibrer 

5806 32 10 – – – Med äkta stadkanter 7,5 0
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5806 32 90 – – – Andra 7,5 0 

5806 39 00 – – Av annat textilmaterial 7,5 0 

5806 40 00 – Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller 
fibrer 

6,2 0 

5807 Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som 
längdvara eller tillskurna, inte broderade 

5807 10 – Vävda 

5807 10 10 – – Med invävd text eller motiv 6,2 0 

5807 10 90 – – Andra 6,2 0 

5807 90 – Andra slag 

5807 90 10 – – Av filt eller bondad duk 6,3 0 

5807 90 90 – – Annat 8 0 

5808 Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan 
broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pomponger 
och liknande artiklar 

5808 10 00 – Flätor som längdvara 5 0 

5808 90 00 – Andra slag 5,3 0 

5809 00 00 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn en
ligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som inred
ningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

5,6 0 

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv 

5810 10 – Broderier utan synlig botten 

5810 10 10 – – Med ett värde överstigande 35 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 10 90 – – Andra 8 0 

– Andra broderier 

5810 91 – – Av bomull 

5810 91 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 91 90 – – – Andra 7,2 0
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5810 92 – – Av konstfibrer 

5810 92 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 92 90 – – – Andra 7,2 0 

5810 99 – – Av annat textilmaterial 

5810 99 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 99 90 – – – Andra 7,2 0 

5811 00 00 Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera 
lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stopp
ningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra än 
broderier enligt nr 5810 

8 0 

59 KAPITEL 59 – IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA 
ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR 
FÖR TEKNISKT BRUK 

5901 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med 
stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar 
o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande 
styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstom
mar 

5901 10 00 – Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till 
bokpärmar o.d. 

6,5 0 

5901 90 00 – Andra slag 6,5 0 

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, 
polyestrar eller viskos 

5902 10 – Av nylon eller andra polyamider 

5902 10 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 10 90 – – Annan 8 0 

5902 20 – Av polyestrar 

5902 20 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 20 90 – – Annan 8 0 

5902 90 – Andra slag 

5902 90 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0
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5902 90 90 – – Annan 8 0 

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami
nerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902 

5903 10 – Med polyvinylklorid 

5903 10 10 – – Impregnerade 8 0 

5903 10 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5903 20 – Med polyuretan 

5903 20 10 – – Impregnerade 8 0 

5903 20 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5903 90 – Andra slag 

5903 90 10 – – Impregnerade 8 0 

– – Överdragna, belagda eller laminerade 

5903 90 91 – – – Med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av 
textilmaterialet 

8 0 

5903 90 99 – – – Andra 8 0 

5904 Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående 
av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i till
skurna stycken 

5904 10 00 – Linoleum 5,3 0 

5904 90 00 – Andra slag 5,3 0 

5905 00 Textiltapeter 

5905 00 10 – Av garn som har lagts parallellt på ett underlag av vilket 
material som helst 

5,8 0 

– Andra 

5905 00 30 – – Av lin 8 0 

5905 00 50 – – Av jute 4 0 

5905 00 70 – – Av konstfibrer 8 0 

5905 00 90 – – Andra 6 0
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5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt 
nr 5902 

5906 10 00 – Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm 4,6 0 

– Andra slag 

5906 91 00 – – Trikå 6,5 0 

5906 99 – – Andra 

5906 99 10 – – – Gummibehandlade textilvävnader enligt anm. 4 c till detta 
kapitel 

8 0 

5906 99 90 – – – Andra 5,6 0 

5907 00 Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller 
annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av 
textilvävnad 

5907 00 10 – Oljeduk och andra textilvävnader med överdrag av preparat 
på basis av torkande olja 

4,9 0 

5907 00 90 – Andra 4,9 0 

5908 00 00 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, 
kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad 
glödstrumpsväv, även impregnerade 

5,6 0 

5909 00 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med 
invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material 

5909 00 10 – Av syntetfibrer 6,5 0 

5909 00 90 – Av annat textilmaterial 6,5 0 

5910 00 00 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, 
eller förstärkta med metall eller annat material 

5,1 0 

5911 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, 
specificerade i anm. 7 till detta kapitel 

5911 10 00 – Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, be
lagda eller laminerade med gummi, läder eller annat materi
al, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande 
varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, 
inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för 
överdragning av vävspolar (vävbommar) 

5,3 0
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5911 20 00 – Siktduk, även konfektionerad 4,6 0 

– Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfäst
ningsanordningar, av sådana slag som används i pappers
maskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller as
bestcement) 

5911 31 – – Vägande mindre än 650 g/m 2 

– – – Av natursilke eller konstfibrer 

5911 31 11 – – – – Textilvävnader, även filtade, av syntetfibrer, av sådana 
slag som används i pappersmaskiner 

5,8 0 

5911 31 19 – – – – Andra 5,8 0 

5911 31 90 – – – Av annat textilmaterial 4,4 0 

5911 32 – – Vägande minst 650 g/m 2 

5911 32 10 – – – Av natursilke eller konstfibrer 5,8 0 

5911 32 90 – – – Av annat textilmaterial 4,4 0 

5911 40 00 – Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., 
inbegripet filterdukar av människohår 

6 0 

5911 90 – Andra slag 

5911 90 10 – – Av filt 6 0 

5911 90 90 – – Andra 6 0 

60 KAPITEL 60 – DUKVAROR AV TRIKÅ 

6001 Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå 

6001 10 00 – Varor med lång lugg 8 0 

– Varor med öglelugg 

6001 21 00 – – Av bomull 8 0 

6001 22 00 – – Av konstfibrer 8 0 

6001 29 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag 

6001 91 00 – – Av bomull 8 0 

6001 92 00 – – Av konstfibrer 8 0
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6001 99 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

6002 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande 
minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än 
varor enligt nr 6001 

6002 40 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6002 90 00 – Andra 6,5 0 

6003 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än 
varor enligt nr 6001 eller 6002 

6003 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6003 20 00 – Av bomull 8 0 

6003 30 – Av syntetfibrer 

6003 30 10 – – Raschelspetsar 8 0 

6003 30 90 – – Andra 8 0 

6003 40 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6003 90 00 – Andra 8 0 

6004 Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehål
lande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra 
än varor enligt nr 6001 

6004 10 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6004 90 00 – Andra 6,5 0 

6005 Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galons
tickmaskin), andra än varor enligt nr 6001–6004 

– Av bomull 

6005 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 22 00 – – Färgade 8 0 

6005 23 00 – – Av olikfärgade garner 8 0
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6005 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6005 31 – – Oblekta eller blekta 

6005 31 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 31 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 31 90 – – – Andra 8 0 

6005 32 – – Färgade 

6005 32 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 32 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 32 90 – – – Andra 8 0 

6005 33 – – Av olikfärgade garner 

6005 33 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 33 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 33 90 – – – Andra 8 0 

6005 34 – – Tryckta 

6005 34 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 34 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 34 90 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6005 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 42 00 – – Färgade 8 0 

6005 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6005 44 00 – – Tryckta 8 0
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6005 90 – Av annat textilmaterial 

6005 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6005 90 90 – – Andra 8 0 

6006 Andra dukvaror av trikå 

6006 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

6006 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6006 22 00 – – Färgade 8 0 

6006 23 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6006 31 – – Oblekta eller blekta 

6006 31 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 31 90 – – – Andra 8 0 

6006 32 – – Färgade 

6006 32 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 32 90 – – – Andra 8 0 

6006 33 – – Av olikfärgade garner 

6006 33 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 33 90 – – – Andra 8 0 

6006 34 – – Tryckta 

6006 34 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 34 90 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6006 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6006 42 00 – – Färgade 8 0
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6006 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 44 00 – – Tryckta 8 0 

6006 90 00 – Andra 8 0 

61 KAPITEL 61 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
TRIKÅ 

6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, 
andra än sådana enligt nr 6103 

6101 20 – Av bomull 

6101 20 10 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 30 – Av konstfibrer 

6101 30 10 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 90 – Av annat textilmaterial 

6101 90 20 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 90 80 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor 
eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104 

6102 10 – Av ull eller fina djurhår 

6102 10 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 10 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 20 – Av bomull 

6102 20 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0
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6102 30 – Av konstfibrer 

6102 30 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 90 – Av annat textilmaterial 

6102 90 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 90 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6103 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra 
än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar 

6103 10 – Kostymer 

6103 10 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 10 90 – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6103 22 00 – – Av bomull 12 0 

6103 23 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6103 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 32 00 – – Av bomull 12 0 

6103 33 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6103 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 42 00 – – Av bomull 12 0 

6103 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0
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6104 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter 

6104 13 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 19 – – Av annat textilmaterial 

6104 19 20 – – – Av bomull 12 0 

6104 19 90 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6104 22 00 – – Av bomull 12 0 

6104 23 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 29 – – Av annat textilmaterial 

6104 29 10 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 29 90 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6104 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 32 00 – – Av bomull 12 0 

6104 33 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Klänningar 

6104 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 42 00 – – Av bomull 12 0 

6104 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 44 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6104 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6104 51 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0
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6104 52 00 – – Av bomull 12 0 

6104 53 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 59 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp: 

6104 61 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 62 00 – – Av bomull 12 0 

6104 63 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 69 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6105 Skjortor av trikå, för män eller pojkar 

6105 10 00 – Av bomull 12 0 

6105 20 – Av konstfibrer 

6105 20 10 – – Av syntetfibrer 12 0 

6105 20 90 – – Av regenatfibrer 12 0 

6105 90 – Av annat textilmaterial 

6105 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6105 90 90 – – Andra 12 0 

6106 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller 
flickor 

6106 10 00 – Av bomull 12 0 

6106 20 00 – Av konstfibrer 12 0 

6106 90 – Av annat textilmaterial 

6106 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6106 90 30 – – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6106 90 50 – – Av lin eller rami 12 0 

6106 90 90 – – Andra 12 0
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6107 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar 
och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar 

– Kalsonger 

6107 11 00 – – Av bomull 12 0 

6107 12 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6107 21 00 – – Av bomull 12 0 

6107 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6107 91 00 – – Av bomull 12 0 

6107 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6108 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, 
pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande 
artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor 

– Underklänningar och underkjolar 

6108 11 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Underbyxor och trosor 

6108 21 00 – – Av bomull 12 0 

6108 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6108 31 00 – – Av bomull 12 0 

6108 32 00 – – Av konstfibrer 12 0

SV L 161/1316 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6108 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6108 91 00 – – Av bomull 12 0 

6108 92 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6109 T- tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 

6109 10 00 – Av bomull 12 0 

6109 90 – Av annat textilmaterial 

6109 90 20 – – Av ull eller fina djurhår eller konstfibrer 12 0 

6109 90 90 – – Andra 12 0 

6110 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå 

– Av ull eller fina djurhår 

6110 11 – – Av ull 

6110 11 10 – – – Tröjor och pullovrar, innehållande minst 50 viktprocent 
ull och vägande minst 600 g per styck 

10,5 0 

– – – Andra 

6110 11 30 – – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 11 90 – – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 12 – – Av kashmirget 

6110 12 10 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 12 90 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 19 – – Andra 

6110 19 10 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 19 90 – – – För kvinnor eller flickor 12 0
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6110 20 – Av bomull 

6110 20 10 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 20 91 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 20 99 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 30 – Av konstfibrer 

6110 30 10 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 30 91 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 30 99 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 90 – Av annat textilmaterial 

6110 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6110 90 90 – – Andra 12 0 

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 

6111 20 – Av bomull 

6111 20 10 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 20 90 – – Andra slag 12 0 

6111 30 – Av syntetfibrer 

6111 30 10 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 30 90 – – Andra slag 12 0 

6111 90 – Av annat textilmaterial 

– – Av ull eller fina djurhår 

6111 90 11 – – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 90 19 – – – Andra slag 12 0 

6111 90 90 – – Andra 12 0
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6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av 
trikå 

– Träningsoveraller 

6112 11 00 – – Av bomull 12 0 

6112 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6112 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6112 20 00 – Skiddräkter 12 0 

– Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar 

6112 31 – – Av syntetfibrer 

6112 31 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 31 90 – – – Andra 12 0 

6112 39 – – Av annat textilmaterial 

6112 39 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 39 90 – – – Andra 12 0 

– Baddräkter för kvinnor eller flickor 

6112 41 – – Av syntetfibrer 

6112 41 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 41 90 – – – Andra 12 0 

6112 49 – – Av annat textilmaterial 

6112 49 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 49 90 – – – Andra 12 0 

6113 00 Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907 

6113 00 10 – Av trikå enligt nr 5906 8 0 

6113 00 90 – Andra 12 0 

6114 Andra kläder av trikå 

6114 20 00 – Av bomull 12 0 

6114 30 00 – Av konstfibrer 12 0
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6114 90 00 – Av annat textilmaterial 12 0 

6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strum
por o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) 
samt skodon utan påsatt sula, av trikå 

6115 10 – Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcks
strumpor) 

6115 10 10 – – Åderbråcksstrumpor av syntetfibrer 8 0 

6115 10 90 – – Andra slag 12 0 

– Andra strumpbyxor och trikåer 

6115 21 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt 
av mindre än 67 decitex 

12 0 

6115 22 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt 
av minst 67 decitex 

12 0 

6115 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6115 30 – Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn 
hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 
decitex 

– – Av syntetfibrer 

6115 30 11 – – – Knästrumpor 12 0 

6115 30 19 – – – Andra 12 0 

6115 30 90 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6115 94 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6115 95 00 – – Av bomull 12 0 

6115 96 – – Av syntetfibrer 

6115 96 10 – – – Knästrumpor 12 0 

– – – Andra slag 

6115 96 91 – – – – Damstrumpor 12 0 

6115 96 99 – – – – Andra 12 0 

6115 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0
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6116 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå 

6116 10 – Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gum
mi 

6116 10 20 – – Handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med 
gummi 

8 0 

6116 10 80 – – Andra slag 8,9 0 

– Andra slag 

6116 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 8,9 0 

6116 92 00 – – Av bomull 8,9 0 

6116 93 00 – – Av syntetfibrer 8,9 0 

6116 99 00 – – Av annat textilmaterial 8,9 0 

6117 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till 
kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå 

6117 10 00 – Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 12 0 

6117 80 – Andra tillbehör 

6117 80 10 – – Av trikå, gummi elastisk eller gummibehandlad 8 0 

6117 80 80 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6117 90 00 – Delar 12 0 

62 KAPITEL 62 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ 

6201 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än 
sådana enligt nr 6203 

– Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor 
o.d. 

6201 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 12 – – Av bomull 

6201 12 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6201 12 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0
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6201 13 – – Av konstfibrer 

6201 13 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6201 13 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6201 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6201 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 92 00 – – Av bomull 12 0 

6201 93 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6201 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6202 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller 
flickor, andra än sådana enligt nr 6204 

– Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar 
o.d. 

6202 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 12 – – Av bomull 

6202 12 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 12 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 13 – – Av konstfibrer 

6202 13 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 13 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6202 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 92 00 – – Av bomull 12 0 

6202 93 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6202 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0
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6203 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra 
än badbyxor), för män eller pojkar 

– Kostymer 

6203 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6203 19 – – Av annat textilmaterial 

6203 19 10 – – – Av bomull 12 0 

6203 19 30 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6203 19 90 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6203 22 – – Av bomull 

6203 22 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 22 80 – – – Andra 12 0 

6203 23 – – Av syntetfibrer 

6203 23 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 23 80 – – – Andra 12 0 

6203 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6203 29 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 29 18 – – – – Andra 12 0 

6203 29 30 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 29 90 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6203 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 32 – – Av bomull 

6203 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0
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6203 32 90 – – – Andra 12 0 

6203 33 – – Av syntetfibrer 

6203 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 33 90 – – – Andra 12 0 

6203 39 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6203 39 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 39 19 – – – – Andra 12 0 

6203 39 90 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6203 41 – – Av ull eller fina djurhår 

6203 41 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6203 41 30 – – – Byxor med bröstlapp 12 0 

6203 41 90 – – – Andra 12 0 

6203 42 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 42 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6203 42 31 – – – – – Av denim 12 0 

6203 42 33 – – – – – Av manchestersammet 12 0 

6203 42 35 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 42 51 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 42 59 – – – – Andra 12 0 

6203 42 90 – – – Andra 12 0
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6203 43 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 43 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 19 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 43 31 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 39 – – – – Andra 12 0 

6203 43 90 – – – Andra 12 0 

6203 49 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 49 11 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 19 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6203 49 31 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 39 – – – – – Andra 12 0 

6203 49 50 – – – – Andra 12 0 

6203 49 90 – – – Andra 12 0 

6204 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter 

6204 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 12 00 – – Av bomull 12 0 

6204 13 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 19 – – Av annat textilmaterial 

6204 19 10 – – – Av regenatfibrer 12 0
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6204 19 90 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6204 21 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 22 – – Av bomull 

6204 22 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 22 80 – – – Andra 12 0 

6204 23 – – Av syntetfibrer 

6204 23 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 23 80 – – – Andra 12 0 

6204 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 29 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 29 18 – – – – Andra 12 0 

6204 29 90 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6204 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 32 – – Av bomull 

6204 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 32 90 – – – Andra 12 0 

6204 33 – – Av syntetfibrer 

6204 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 33 90 – – – Andra 12 0 

6204 39 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 39 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 39 19 – – – – Andra 12 0
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6204 39 90 – – – Andra 12 0 

– Klänningar 

6204 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 42 00 – – Av bomull 12 0 

6204 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 44 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 49 – – Av annat textilmaterial 

6204 49 10 – – – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6204 49 90 – – – Andra 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6204 51 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 52 00 – – Av bomull 12 0 

6204 53 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 59 – – Av annat textilmaterial 

6204 59 10 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 59 90 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp: 

6204 61 – – Av ull eller fina djurhår 

6204 61 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6204 61 85 – – – Andra 12 0 

6204 62 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 62 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6204 62 31 – – – – – Av denim 12 0 

6204 62 33 – – – – – Av manchestersammet 12 0
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6204 62 39 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6204 62 51 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 62 59 – – – – Andra 12 0 

6204 62 90 – – – Andra 12 0 

6204 63 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 63 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 18 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6204 63 31 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 39 – – – – Andra 12 0 

6204 63 90 – – – Andra 12 0 

6204 69 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 69 11 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 69 18 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6204 69 31 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 69 39 – – – – – Andra 12 0 

6204 69 50 – – – – Andra 12 0 

6204 69 90 – – – Andra 12 0 

6205 Skjortor för män eller pojkar 

6205 20 00 – Av bomull 12 0 

6205 30 00 – Av konstfibrer 12 0

SV L 161/1328 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6205 90 – Av annat textilmaterial 

6205 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6205 90 80 – – Annat 12 0 

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor 

6206 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6206 20 00 – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6206 30 00 – Av bomull 12 0 

6206 40 00 – Av konstfibrer 12 0 

6206 90 – Av annat textilmaterial 

6206 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6206 90 90 – – Annat 12 0 

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, mor
gonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar 

– Kalsonger 

6207 11 00 – – Av bomull 12 0 

6207 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6207 21 00 – – Av bomull 12 0 

6207 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6207 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6207 91 00 – – Av bomull 12 0 

6207 99 – – Av annat textilmaterial 

6207 99 10 – – – Av konstfibrer 12 0 

6207 99 90 – – – Andra 12 0
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6208 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyx
or, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgon
rockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor 

– Underklänningar och underkjolar 

6208 11 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6208 21 00 – – Av bomull 12 0 

6208 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6208 91 00 – – Av bomull 12 0 

6208 92 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder 

6209 20 00 – Av bomull 10,5 0 

6209 30 00 – Av syntetfibrer 10,5 0 

6209 90 – Av annat textilmaterial 

6209 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 10,5 0 

6209 90 90 – – Andra 10,5 0 

6210 Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 
5907 

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603 

6210 10 10 – – Av textilvaror enligt nr 5602 12 0 

6210 10 90 – – Av textilvaror enligt nr 5603 12 0 

6210 20 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6201 11–6201 19 

12 0 

6210 30 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6202 11–6202 19 

12 0

SV L 161/1330 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6210 40 00 – Andra kläder, för män eller pojkar 12 0 

6210 50 00 – Andra kläder, för kvinnor eller flickor 12 0 

6211 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra 
kläder 

– Baddräkter och badbyxor 

6211 11 00 – – För män eller pojkar 12 0 

6211 12 00 – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6211 20 00 – Skiddräkter 12 0 

– Andra kläder, för män eller pojkar 

6211 32 – – Av bomull 

6211 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 32 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 32 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 32 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 32 90 – – – Andra 12 0 

6211 33 – – Av konstfibrer 

6211 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 33 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 33 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 33 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 33 90 – – – Andra 12 0 

6211 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor
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6211 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6211 42 – – Av bomull 

6211 42 10 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 42 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 42 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 42 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 42 90 – – – Andra 12 0 

6211 43 – – Av konstfibrer 

6211 43 10 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 43 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 43 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 43 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 43 90 – – – Andra 12 0 

6211 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6212 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strum
peband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även 
av trikå 

6212 10 – Bysthållare 

6212 10 10 – – Ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthål
lare och en trosa 

6,5 0 

6212 10 90 – – Andra 6,5 0 

6212 20 00 – Gördlar och byxgördlar 6,5 0
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6212 30 00 – Korseletter 6,5 0 

6212 90 00 – Andra slag 6,5 0 

6213 Näsdukar 

6213 20 00 – Av bomull 10 0 

6213 90 00 – Av annat textilmaterial 10 0 

6214 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 

6214 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 8 0 

6214 20 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6214 30 00 – Av syntetfibrer 8 0 

6214 40 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6214 90 00 – Av annat textilmaterial 8 0 

6215 Slipsar och liknande artiklar 

6215 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 6,3 0 

6215 20 00 – Av konstfibrer 6,3 0 

6215 90 00 – Av annat textilmaterial 6,3 0 

6216 00 00 Handskar, halvhandskar och vantar 7,6 0 

6217 Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder 
eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 

6217 10 00 – Tillbehör 6,3 0 

6217 90 00 – Delar 12 0 

63 KAPITEL 63 – ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; 
HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA 
BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP 

I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR 

6301 Res- och sängfiltar 

6301 10 00 – Med elektrisk uppvärmning 6,9 0
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6301 20 – Andra, av ull eller fina djurhår 

6301 20 10 – – Av trikå 12 0 

6301 20 90 – – Andra 12 0 

6301 30 – Andra, av bomull 

6301 30 10 – – Av trikå 12 0 

6301 30 90 – – Andra 7,5 0 

6301 40 – Andra, av syntetfibrer 

6301 40 10 – – Av trikå 12 0 

6301 40 90 – – Andra 12 0 

6301 90 – Andra, av annat textilmaterial 

6301 90 10 – – Av trikå 12 0 

6301 90 90 – – Andra 12 0 

6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och 
liknande artiklar 

6302 10 00 – Sänglinne av trikå 12 0 

– Annat sänglinne, tryckt 

6302 21 00 – – Av bomull 12 0 

6302 22 – – Av konstfibrer 

6302 22 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 22 90 – – – Andra 12 0 

6302 29 – – Av annat textilmaterial 

6302 29 10 – – – Av lin eller rami 12 0 

6302 29 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Annat sänglinne 

6302 31 00 – – Av bomull 12 0 

6302 32 – – Av konstfibrer
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6302 32 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 32 90 – – – Andra 12 0 

6302 39 – – Av annat textilmaterial 

6302 39 20 – – – Av lin eller rami 12 0 

6302 39 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

6302 40 00 – Bordslinne av trikå 12 0 

– Annat bordslinne 

6302 51 00 – – Av bomull 12 0 

6302 53 – – Av konstfibrer 

6302 53 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 53 90 – – – Andra 12 0 

6302 59 – – Av annat textilmaterial 

6302 59 10 – – – Av lin 12 0 

6302 59 90 – – – Andra 12 0 

6302 60 00 – Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar, av 
bomullsfrotté 

12 0 

– Andra slag 

6302 91 00 – – Av bomull 12 0 

6302 93 – – Av konstfibrer 

6302 93 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 93 90 – – – Andra 12 0 

6302 99 – – Av annat textilmaterial 

6302 99 10 – – – Av lin 12 0 

6302 99 90 – – – Andra 12 0 

6303 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och säng
kappor 

– Av trikå
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6303 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6303 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6303 91 00 – – Av bomull 12 0 

6303 92 – – Av syntetfibrer 

6303 92 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 92 90 – – – Andra 12 0 

6303 99 – – Av annat textilmaterial 

6303 99 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 99 90 – – – Andra 12 0 

6304 Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404 

– Sängöverkast 

6304 11 00 – – Av trikå 12 0 

6304 19 – – Andra 

6304 19 10 – – – Av bomull 12 0 

6304 19 30 – – – Av lin eller rami 12 0 

6304 19 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6304 91 00 – – Av trikå 12 0 

6304 92 00 – – Andra, av bomull 12 0 

6304 93 00 – – Andra, av syntetfibrer 12 0 

6304 99 00 – – Andra, av annat textilmaterial 12 0 

6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning 
av varor 

6305 10 – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

6305 10 10 – – Begagnade 2 0 

6305 10 90 – – Andra 4 0
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6305 20 00 – Av bomull 7,2 0 

– Av konstfibrer 

6305 32 – – Mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring 

– – – Av polyeten- eller polypropenremsor e.d. 

6305 32 11 – – – – Av trikå 12 0 

– – – – Andra 

6305 32 81 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 89 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av mer än 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 90 – – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 33 – – Andra, av polyeten eller polypropenremsor e.d. 

6305 33 10 – – – Av trikå 12 0 

– – – Andra 

6305 33 91 – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 33 99 – – – – Av textilmaterial med en vikt av mer än 120 g/m 2 7,2 0 

6305 39 00 – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 90 00 – Av annat textilmaterial 6,2 0 

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor 
eller fordon; campingartiklar 

– Presenningar och markiser 

6306 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6306 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Tält 

6306 22 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6306 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6306 30 00 – Segel 12 0
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6306 40 00 – Luftmadrasser 12 0 

– Andra slag 

6306 91 00 – – Av bomull 12 0 

6306 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmöns
ter 

6307 10 – Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar 

6307 10 10 – – Av trikå 12 0 

6307 10 30 – – Av bondad duk 6,9 0 

6307 10 90 – – Andra 7,7 0 

6307 20 00 – Flytvästar och livbälten 6,3 0 

6307 90 – Andra slag 

6307 90 10 – – Av trikå 12 0 

– – Av annat textilmaterial 

6307 90 91 – – – Av filt 6,3 0 

6307 90 99 – – – Av annat textilmaterial 6,3 0 

II. HANDARBETSSATSER 

6308 00 00 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan 
tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, bro
derade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av tex
tilmaterial, i detaljhandelsförpackningar 

12 0 

III. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE AR
TIKLAR; LUMP 

6309 00 00 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 5,3 0 

6310 Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av textilvaror (även 
av surrningsgarn och tågvirke) 

6310 10 – Sorterad 

6310 10 10 – – Av ull eller djurhår (fina eller grova) Fri 0 

6310 10 30 – – Av lin eller bomull Fri 0
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6310 10 90 – – Av annat textilmaterial Fri 0 

6310 90 00 – Andra slag Fri 0 

XII AVDELNING XII – SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLY
ER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PIS
KOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; 
BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNI
SKOHÅR 

64 KAPITEL 64 – SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL 
SÅDANA ARTIKLAR 

6401 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi 
eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid 
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, 
skruvning, pluggning eller liknande förfarande 

6401 10 – Skodon med tåhätteförstärkning av metall 

6401 10 10 – – Med överdelar av gummi 17 5 

6401 10 90 – – Med överdelar av plast 17 5 

– Andra skodon 

6401 92 – – Med skaft som täcker ankeln men inte knät 

6401 92 10 – – – Med överdel av gummi 17 5 

6401 92 90 – – – Med överdel av plast 17 5 

6401 99 00 – – Andra 17 5 

6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller 
plast 

– Skodon för sport eller idrott 

6402 12 – – Skidskor och snowboardskor 

6402 12 10 – – – Skidskor 17 5 

6402 12 90 – – – Snowboardskor 17 5 

6402 19 00 – – Andra slag 16,9 5 

6402 20 00 – Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom 
pluggning 

17 5 

– Andra skodon
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6402 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6402 91 10 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 17 5 

6402 91 90 – – – Andra 16,9 5 

6402 99 – – Andra 

6402 99 05 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 17 5 

– – – Andra 

6402 99 10 – – – – Med överdel av gummi 16,8 5 

– – – – Med överdel av plast 

– – – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6402 99 31 – – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 16,8 5 

6402 99 39 – – – – – – Andra 16,8 5 

6402 99 50 – – – – – Tofflor och andra inneskor 16,8 5 

– – – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6402 99 91 – – – – – – Under 24 cm 16,8 5 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6402 99 93 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

16,8 5 

– – – – – – – Andra 

6402 99 96 – – – – – – – – För herrar 16,8 5 

6402 99 98 – – – – – – – – För damer 16,8 5 

6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av läder 

– Skodon för sport eller idrott 

6403 12 00 – – Skidskor och snowboardskor 8 3 

6403 19 00 – – Andra slag 8 3
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6403 20 00 – Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av 
läderband runt vristen och stortån 

8 3 

6403 40 00 – Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall 8 3 

– Andra skodon, med yttersulor av läder 

6403 51 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 51 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 3 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 51 11 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 15 – – – – – – För herrar 8 3 

6403 51 19 – – – – – – För damer 8 3 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 51 91 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 95 – – – – – – För herrar 8 3 

6403 51 99 – – – – – – För damer 8 3 

6403 59 – – Andra 

6403 59 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 3 

– – – Andra 

– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6403 59 11 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 5 0 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått
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6403 59 31 – – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6403 59 35 – – – – – – – För herrar 8 3 

6403 59 39 – – – – – – – För damer 8 3 

6403 59 50 – – – – Tofflor och andra inneskor 8 3 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 59 91 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 59 95 – – – – – – För herrar 8 3 

6403 59 99 – – – – – – För damer 8 3 

– Andra skodon 

6403 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 91 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 3 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 91 11 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 91 13 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 5 

– – – – – – Andra 

6403 91 16 – – – – – – – För herrar 8 3 

6403 91 18 – – – – – – – För damer 8 3 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 91 91 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer
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6403 91 93 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 3 

– – – – – – Andra 

6403 91 96 – – – – – – – För herrar 8 3 

6403 91 98 – – – – – – – För damer 5 0 

6403 99 – – Andra 

6403 99 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 3 

– – – Andra 

– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har 
en eller flera utskärningar 

6403 99 11 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 8 5 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått 

6403 99 31 – – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6403 99 33 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 3 

– – – – – – – Andra 

6403 99 36 – – – – – – – – För herrar 8 5 

6403 99 38 – – – – – – – – För damer 5 0 

6403 99 50 – – – – Tofflor och andra inneskor 8 3 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 99 91 – – – – – Under 24 cm 8 3 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 99 93 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 3 

– – – – – – Andra 

6403 99 96 – – – – – – – För herrar 8 3
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6403 99 98 – – – – – – – För damer 7 3 

6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av textilmaterial 

– Skodon med yttersulor av gummi eller plast 

6404 11 00 – – Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, 
gymnastikskor, träningsskor o.d. 

16,9 5 

6404 19 – – Andra 

6404 19 10 – – – Tofflor och andra inneskor 16,9 5 

6404 19 90 – – – Andra 17 5 

6404 20 – Skodon med yttersulor av läder eller konstläder 

6404 20 10 – – Tofflor och andra inneskor 17 5 

6404 20 90 – – Andra 17 5 

6405 Andra skodon 

6405 10 00 – Med överdelar av läder eller konstläder 3,5 0 

6405 20 – Med överdelar av textilmaterial 

6405 20 10 – – Med yttersulor av trä eller kork 3,5 0 

– – Med yttersulor av andra material 

6405 20 91 – – – Tofflor och andra inneskor 4 0 

6405 20 99 – – – Andra 4 0 

6405 90 – Andra slag 

6405 90 10 – – Med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 17 5 

6405 90 90 – – Med yttersulor av annat material 4 0 

6406 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med 
andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; 
damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana 
artiklar 

6406 10 – Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader 

– – Av läder

SV L 161/1344 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6406 10 11 – – – Överdelar 3 0 

6406 10 19 – – – Delar till överdelar 3 0 

6406 10 90 – – Av andra material 3 0 

6406 20 – Yttersulor och klackar av gummi eller plast 

6406 20 10 – – Av gummi 3 0 

6406 20 90 – – Av plast 3 0 

– Andra slag 

6406 91 00 – – Av trä 3 0 

6406 99 – – Av annat material 

6406 99 10 – – – Damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till 
sådana artiklar 

3 0 

6406 99 30 – – – Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra de
lar av sulan, yttersulor undantagna 

3 0 

6406 99 50 – – – Lösa inläggssulor och andra lösa tillbehör 3 0 

6406 99 60 – – – Yttersulor av läder eller konstläder 3 0 

6406 99 80 – – – Andra 3 0 

65 KAPITEL 65 – HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HU
VUDBONADER 

6501 00 00 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med 
brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna 
hattämnen) av filt 

2,7 0 

6502 00 00 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av 
alla slags material, varken formpressade eller försedda med 
brätte, foder eller garnering 

Fri 0 

6504 00 00 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av 
band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och 
ogarnerade 

Fri 0 

6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av 
längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock 
inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; 
hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade 

6505 10 00 – Hårnät 2,7 0
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6505 90 – Andra slag 

6505 90 05 – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 

5,7 0 

– – Andra slag 

6505 90 10 – – – Baskermössor, mössor, kalotter, fezer o.d. 2,7 0 

6505 90 30 – – – Skärmmössor 2,7 0 

6505 90 80 – – – Andra 2,7 0 

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade 

6506 10 – Skyddshjälmar 

6506 10 10 – – Av plast 2,7 0 

6506 10 80 – – Av annat material 2,7 0 

– Andra slag 

6506 91 00 – – Av gummi eller plast 2,7 0 

6506 99 – – Av annat material 

6506 99 10 – – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt 
nr 6501 

5,7 0 

6506 99 90 – – – Andra slag 2,7 0 

6507 00 00 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställ
ningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 

2,7 0 

66 KAPITEL 66 – PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄP
PAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårds
parasoller och liknande parasoller) 

6601 10 00 – Trädgårdsparasoller och liknande parasoller 4,7 0 

– Andra slag 

6601 91 00 – – Med hopskjutbart skaft 4,7 0
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6601 99 – – Andra 

– – – Av textilvävnader 

6601 99 11 – – – – Av konstfibrer 4,7 0 

6601 99 19 – – – – Av annat textilmaterial 4,7 0 

6601 99 90 – – – Andra 4,7 0 

6602 00 00 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. 2,7 0 

6603 Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 
6602 

6603 20 00 – Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar 5,2 0 

6603 90 – Andra 

6603 90 10 – – Handtag och knoppar 2,7 0 

6603 90 90 – – Andra 5 0 

67 KAPITEL 67 – BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT 
VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONST
GJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR 

6701 00 00 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produk
ter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och 
skaft) 

2,7 0 

6702 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana 
varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller 
frukter 

6702 10 00 – Av plast 4,7 0 

6702 90 00 – Av annat material 4,7 0 

6703 00 00 Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbe
tat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för 
användning vid tillverkning av peruker o.d. 

1,7 0 

6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor 
o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av 
människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Av syntetiskt textilmaterial 

6704 11 00 – – Hela peruker 2,2 0
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6704 19 00 – – Andra 2,2 0 

6704 20 00 – Av människohår 2,2 0 

6704 90 00 – Av annat material 2,2 0 

XIII AVDELNING XIII – VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, AS
BEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA 
PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR 

68 KAPITEL 68 – VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, 
GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL 

6801 00 00 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skif
fer) 

Fri 0 

6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt 
varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaik
bitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på under
lag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten 
(inbegripet skiffer) 

6802 10 00 – Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfär
gade korn, skärvor och pulver 

Fri 0 

– Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan 
sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta 

6802 21 00 – – Marmor, travertin och alabaster 1,7 0 

6802 23 00 – – Granit 1,7 0 

6802 29 00 – – Annan sten 1,7 0 

– Andra slag 

6802 91 – – Marmor, travertin och alabaster 

6802 91 10 – – – Polerad alabaster, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, 
men utan bildhuggararbete 

1,7 0 

6802 91 90 – – – Andra 1,7 0 

6802 92 – – Annan kalksten 

6802 92 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete 

1,7 0 

6802 92 90 – – – Andra 1,7 0
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6802 93 – – Granit 

6802 93 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

Fri 0 

6802 93 90 – – – Andra 1,7 0 

6802 99 – – Annan sten 

6802 99 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

Fri 0 

6802 99 90 – – – Andra 1,7 0 

6803 00 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer 

6803 00 10 – Tak- och väggskiffer 1,7 0 

6803 00 90 – Andra 1,7 0 

6804 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för mal
ning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, 
handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana 
varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konst
gjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar 
av andra material 

6804 10 00 – Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. Fri 0 

– Andra artiklar, utom handverktyg 

6804 21 00 – – Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant 1,7 0 

6804 22 – – Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt ma
terial 

– – – Av konstgjorda slipmedel med bindemedel 

– – – – Av konstharts 

6804 22 12 – – – – – Inte förstärkt Fri 0 

6804 22 18 – – – – – Förstärkt Fri 0 

6804 22 30 – – – – Av keramiskt material eller av silikater Fri 0 

6804 22 50 – – – – Av annat material Fri 0 

6804 22 90 – – – Andra Fri 0 

6804 23 00 – – Av naturlig sten Fri 0
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6804 30 00 – Handverktyg för skärpning eller polering Fri 0 

6805 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller 
korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat 
material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat 

6805 10 00 – På underlag av enbart textilvävnad 1,7 0 

6805 20 00 – På underlag av enbart papper eller papp 1,7 0 

6805 30 – På underlag av annat material 

6805 30 10 – – På underlag av textilvävnad kombinerad med papper eller 
papp 

1,7 0 

6805 30 20 – – På underlag av vulkanfiber 1,7 0 

6805 30 80 – – På annat underlag 1,7 0 

6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermiku
lit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade 
mineraliska material; blandningar och varor av värmeisoleran
de, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, 
andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller 
kap. 69 

6806 10 00 – Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med 
varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar 

Fri 0 

6806 20 – Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och 
liknande expanderade mineraliska material (även blandade 
med varandra) 

6806 20 10 – – Expanderade leror Fri 0 

6806 20 90 – – Andra Fri 0 

6806 90 00 – Andra slag Fri 0 

6807 Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen 
eller stenkolstjärbeck) 

6807 10 – I rullar 

6807 10 10 – – Tak- och väggbeklädnad Fri 0 

6807 10 90 – – Andra Fri 0 

6807 90 00 – Andra slag Fri 0
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6808 00 00 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska 
fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, 
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bin
demedel 

1,7 0 

6809 Varor av gips eller av blandningar på basis av gips 

– Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade 

6809 11 00 – – Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp 1,7 0 

6809 19 00 – – Andra 1,7 0 

6809 90 00 – Andra slag 1,7 0 

6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade 

– Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murs
tenar och liknande varor 

6810 11 – – Block och murstenar för byggnader 

6810 11 10 – – – Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad 
slagg o.d.) 

1,7 0 

6810 11 90 – – – Andra slag 1,7 0 

6810 19 – – Andra 

6810 19 10 – – – Takplattor 1,7 0 

– – – Andra plattor 

6810 19 31 – – – – Av betong 1,7 0 

6810 19 39 – – – – Andra 1,7 0 

6810 19 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra varor 

6810 91 – – Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller 
anläggningsarbeten 

6810 91 10 – – – Golvelement 1,7 0 

6810 91 90 – – – Andra 1,7 0 

6810 99 00 – – Andra 1,7 0
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6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d. 

6811 40 00 – Innehållande asbest 1,7 0 

– Inte innehållande asbest 

6811 81 00 – – Korrugerade plattor 1,7 0 

6811 82 – – Andra plattor, skivor och liknande varor 

6811 82 10 – – – Plattor för tak- eller väggbeklädnad, med en största stor
lek av 40 × 60 cm 

1,7 0 

6811 82 90 – – – Andra 1,7 0 

6811 83 00 – – Rör och rördelar 1,7 0 

6811 89 00 – – Andra slag 1,7 0 

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana 
blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvud
bonader, skodon och packningar), även med förstärkning, an
dra än varor enligt nr 6811 och 6813 

6812 80 – Av krokidolit 

6812 80 10 – – Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat 

1,7 0 

6812 80 90 – – Andra slag 3,7 0 

– Andra 

6812 91 00 – – Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvud
bonader 

3,7 0 

6812 92 00 – – Papper, papp och filt 3,7 0 

6812 93 00 – – Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar 3,7 0 

6812 99 – – Andra slag 

6812 99 10 – – – Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest 
eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat 

1,7 0 

6812 99 90 – – – Andra 3,7 0
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6813 Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, 
rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omon
terade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra 
mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textil
material eller annat material 

6813 20 00 – Innehållande asbest 2,7 0 

– Inte innehållande asbest 

6813 81 00 – – Bromsbelägg och bromsklossar 2,7 0 

6813 89 00 – – Andra slag 2,7 0 

6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglome
rerad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av pap
per, papp eller annat material 

6814 10 00 – Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstrue
rad glimmer, även på underlag 

1,7 0 

6814 90 00 – Andra slag 1,7 0 

6815 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kol
fibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

6815 10 – Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol 

6815 10 10 – – Kolfibrer och varor av kolfibrer Fri 0 

6815 10 90 – – Andra Fri 0 

6815 20 00 – Varor av torv Fri 0 

– Andra varor 

6815 91 00 – – Innehållande magnesit, dolomit eller kromit Fri 0 

6815 99 – – Andra 

6815 99 10 – – – Av eldfast material, kemiskt bundet Fri 0 

6815 99 90 – – – Andra Fri 0 

69 KAPITEL 69 – KERAMISKA PRODUKTER 

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER 
AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER 
SAMT ELDFASTA PRODUKTER 

6901 00 00 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kisel
dioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

2 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1353



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

6902 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta kera
miska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldiox
idhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jord
arter 

6902 10 00 – Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 vikt
procent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, 
CaO respektive Cr 2 O 3 

2 0 

6902 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ), av kiseldioxid (SiO 2 ) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkter 

6902 20 10 – – Innehållande minst 93 viktprocent kiseldioxid (SiO 2 ) 2 0 

– – Andra 

6902 20 91 – – – Innehållande mer än 7 men mindre än 45 viktprocent 
aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) 

2 0 

6902 20 99 – – – Andra 2 0 

6902 90 00 – Andra slag 2 0 

6903 Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, 
munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), 
andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

6903 10 00 – Innehållande mer än 50 viktprocent grafit eller annat slag av 
kol eller någon blandning av dessa produkter 

5 0 

6903 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) i eller av någon blandning eller förening av alumi
niumoxid och kiseldioxid (SiO 2 ) 

6903 20 10 – – Innehållande mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 20 90 – – Innehållande 45 viktprocent eller mer av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 90 – Andra slag 

6903 90 10 – – Innehållande mer än 25 men högst 50 viktprocent av grafit 
eller andra former av kol eller av en blandning av dessa 
produkter 

5 0 

6903 90 90 – – Andra 5 0 

II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER 

6904 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material 

6904 10 00 – Murtegel 2 0
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6904 90 00 – Andra slag 2 0 

6905 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, bygg
nadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material 

6905 10 00 – Takpannor Fri 0 

6905 90 00 – Andra slag Fri 0 

6906 00 00 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material Fri 0 

6907 Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor 
för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglase
rade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag 

6907 10 00 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 

5 0 

6907 90 – Andra slag 

6907 90 10 – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – Andra 

6907 90 91 – – – Stengods 5 0 

6907 90 93 – – – Fajans eller keramik 5 0 

6907 90 99 – – – Andra 5 0 

6908 Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor 
för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade 
mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag 

6908 10 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 

6908 10 10 – – Av vanligt lergods 7 3 

6908 10 90 – – Andra 7 3 

6908 90 – Andra slag 

– – Av vanligt lergods 

6908 90 11 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 6 0 

– – – Andra, med en största tjocklek av
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6908 90 21 – – – – Högst 15 mm 5 0 

6908 90 29 – – – – Över 15 mm 5 0 

– – Andra 

6908 90 31 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – – Andra 

6908 90 51 – – – – Med framsida inte överstigande 90 cm 2 7 3 

– – – – Andra 

6908 90 91 – – – – – Stengods 5 0 

6908 90 93 – – – – – Fajans eller keramik 5 0 

6908 90 99 – – – – – Andra 5 0 

6909 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande 
behållare av keramiskt material, av sådana slag som används 
inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av ke
ramiskt material, av sådana slag som används för transport 
eller förpackning av varor 

– Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk 

6909 11 00 – – Av porslin 5 0 

6909 12 00 – – Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsska
lan 

5 0 

6909 19 00 – – Andra 5 0 

6909 90 00 – Andra slag 5 0 

6910 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC- 
stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för 
installation, av keramiskt material 

6910 10 00 – Av porslin 7 0 

6910 90 00 – Andra slag 7 0 

6911 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av porslin 

6911 10 00 – Bords- och köksartiklar 12 5 

6911 90 00 – Andra slag 12 5
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6912 00 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av andra keramiska material än porslin 

6912 00 10 – Av vanligt lergods 5 0 

6912 00 30 – Stengods 5,5 0 

6912 00 50 – Fajans eller keramik 9 5 

6912 00 90 – Av annat material 7 3 

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 

6913 10 00 – Av porslin 6 0 

6913 90 – Andra slag 

6913 90 10 – – Av vanligt lergods 3,5 0 

– – Andra 

6913 90 91 – – – Stengods 6 0 

6913 90 93 – – – Fajans eller keramik 6 0 

6913 90 99 – – – Andra 6 0 

6914 Andra varor av keramiskt material 

6914 10 00 – Av porslin 5 0 

6914 90 – Andra slag 

6914 90 10 – – Av vanligt lergods 3 0 

6914 90 90 – – Andra 3 0 

70 KAPITEL 70 – GLAS OCH GLASVAROR 

7001 00 Avfall och skrot av glas; glasmassa 

7001 00 10 – Avfall och skrot av glas Fri 0 

– Glasmassa 

7001 00 91 – – Optiskt glas 3 0 

7001 00 99 – – Annan Fri 0
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7002 Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt 
nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat 

7002 10 00 – Kulor 3 0 

7002 20 – Stänger och stavar 

7002 20 10 – – Av optiskt glas 3 0 

7002 20 90 – – Andra 3 0 

– Rör 

7002 31 00 – – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 3 0 

7002 32 00 – – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

3 0 

7002 39 00 – – Andra 3 0 

7003 Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett 
absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men 
inte bearbetat på annat sätt 

– Planglas utan trådinlägg 

7003 12 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7003 12 10 – – – Av optiskt glas 3 0 

– – – Annat glas 

7003 12 91 – – – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

7003 12 99 – – – – Annat 3,8 MIN 
0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 19 – – Annat 

7003 19 10 – – – Av optiskt glas 3 0 

7003 19 90 – – – Annat 3,8 MIN 
0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 20 00 – Planglas med trådinlägg (trådglas) 3,8 MIN 
0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 30 00 – Profilglas 3 0
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7004 Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, 
reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat 
på annat sätt 

7004 20 – Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7004 20 10 – – Optiskt glas 3 0 

– – Annat 

7004 20 91 – – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

7004 20 99 – – – Annat 4,4 MIN 
0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 – Annat planglas 

7004 90 10 – – Optiskt glas 3 0 

7004 90 70 – – Växthusglas 4,4 MIN 
0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

– – Andra, med en tjocklek av 

7004 90 92 – – – Högst 2,5 mm 4,4 MIN 
0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 98 – – – Mer än 2,5 mm 4,4 MIN 
0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7005 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med 
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, 
men inte bearbetat på annat sätt 

7005 10 – Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande 
eller icke-reflekterande skikt 

7005 10 05 – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

– – Andra, med en tjocklek av 

7005 10 25 – – – Högst 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 – – – Mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 – – – Mer än 4,5 mm 2 0 

– Annat glas utan trådinlägg
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7005 21 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller enbart ytslipat 

7005 21 25 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 21 80 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 2 0 

7005 29 – – Annat 

7005 29 25 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 29 80 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 – Glas med trådinlägg (trådglas) 2 0 

7006 00 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på 
kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbe
tat, men inte inramat och inte i förening med annat material 

7006 00 10 – Optiskt glas 3 0 

7006 00 90 – Annat 3 0 

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas 

– Härdat säkerhetsglas 

7007 11 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007 11 10 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon 

3 0 

7007 11 90 – – – Annat 3 0 

7007 19 – – Andra 

7007 19 10 – – – Emaljerat 3 0 

7007 19 20 – – – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller 
underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt 

3 0 

7007 19 80 – – – Annat 3 0 

– Laminerat säkerhetsglas

SV L 161/1360 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

7007 21 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007 21 20 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon 

3 0 

7007 21 80 – – – Andra 3 0 

7007 29 00 – – Andra 3 0 

7008 00 Flerväggiga isolerrutor av glas 

7008 00 20 – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt 

3 0 

– Andra 

7008 00 81 – – Av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog 
och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum 

3 0 

7008 00 89 – – Andra 3 0 

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade 

7009 10 00 – Backspeglar för fordon 4 0 

– Andra slag 

7009 91 00 – – Oinramade 4 0 

7009 92 00 – – Inramade 4 0 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra be
hållare av glas, av sådana slag som används för transport eller 
förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, 
lock och andra tillslutningsanordningar av glas 

7010 10 00 – Ampuller 3 0 

7010 20 00 – Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar 5 0 

7010 90 – Andra 

7010 90 10 – – Konserveringsburkar (steriliseringsburkar) 5 0 

– – Andra 

7010 90 21 – – – Tillverkade av glasrör 5 0 

– – – Andra, med en nominell rymd av

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1361



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

7010 90 31 – – – – Av minst 2,5 l 5 0 

– – – – Av mindre än 2,5 l 

– – – – – För drycker och livsmedel 

– – – – – – Flaskor 

– – – – – – – Av ofärgat glas, med en nominell rymd av 

7010 90 41 – – – – – – – – Minst 1 l 5 0 

7010 90 43 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 5 0 

7010 90 45 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 5 0 

7010 90 47 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 5 0 

– – – – – – – Av färgat glas, med en nominell rymd av 

7010 90 51 – – – – – – – – Minst 1 l 5 0 

7010 90 53 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 5 0 

7010 90 55 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 5 0 

7010 90 57 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 5 0 

– – – – – – Andra, med en nominell rymd av 

7010 90 61 – – – – – – – Minst 0,25 l 5 0 

7010 90 67 – – – – – – – Av mindre än 0,25 l 5 0 

– – – – – För farmaceutiska produkter med en nominell rymd av 

7010 90 71 – – – – – – Mer än 0,055 l 5 0 

7010 90 79 – – – – – – Högst 0,055 l 5 0 

– – – – – För andra produkter 

7010 90 91 – – – – – – Av ofärgat glas 5 0 

7010 90 99 – – – – – – Av färgat glas 5 0 

7011 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska 
lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höl
jen, inte försedda med påmonterade detaljer 

7011 10 00 – Till elektriska lampor 4 0
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7011 20 00 – Till katodstrålerör 4 0 

7011 90 00 – Andra slag 4 0 

7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus 
eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas 
av nr 7010 eller 7018) 

7013 10 00 – Varor av glaskeramiskt material 11 7 

– Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 22 – – Av blykristallglas 

7013 22 10 – – – Framställda för hand 11 7 

7013 22 90 – – – Maskinellt framställda 11 7 

7013 28 – – Andra 

7013 28 10 – – – Framställda för hand 11 7 

7013 28 90 – – – Maskinellt framställda 11 7 

– Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 33 – – Av blykristallglas 

– – – Framställda för hand 

7013 33 11 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 7 

7013 33 19 – – – – Andra 11 7 

– – – Maskinellt framställda 

7013 33 91 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 7 

7013 33 99 – – – – Andra 11 7 

7013 37 – – Andra 

7013 37 10 – – – Av härdat glas 11 7 

– – – Andra 

– – – – Framställda för hand 

7013 37 51 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 7
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7013 37 59 – – – – – Andra 11 7 

– – – – Maskinellt framställda 

7013 37 91 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 7 

7013 37 99 – – – – – Andra 11 7 

– Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar 
(andra än dricksglas) eller köksartiklar, andra än sådana av 
glaskeramiskt material 

7013 41 – – Av blykristallglas 

7013 41 10 – – – Framställda för hand 11 7 

7013 41 90 – – – Maskinellt framställda 11 7 

7013 42 00 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

11 7 

7013 49 – – Andra 

7013 49 10 – – – Av härdat glas 11 7 

– – – Andra 

7013 49 91 – – – – Framställda för hand 11 7 

7013 49 99 – – – – Mekaniskt framställda 11 7 

– Andra glasvaror 

7013 91 – – Av blykristallglas 

7013 91 10 – – – Framställda för hand 11 7 

7013 91 90 – – – Maskinellt framställda 11 7 

7013 99 00 – – Andra 11 7 

7014 00 00 Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av 
glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt 
bearbetade 

3 0 

7015 Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller 
synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på lik
nande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och seg
ment av glasglober för tillverkning av sådana glas 

7015 10 00 – Glas för synkorrigerande glasögon 3 0
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7015 90 00 – Andra slag 3 0 

7016 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller 
formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som 
används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar 
och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten 
eller liknande dekorativa ändamål; s.k. blyinfattade rutor o.d., 
av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar 
e.d. 

7016 10 00 – Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för 
mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål 

8 3 

7016 90 – Andra slag 

7016 90 10 – – S.k. blyinfattade rutor o.d. 3 0 

7016 90 80 – – Andra 3 mIN 
1,2 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar 
av glas, även graderade eller kalibrerade 

7017 10 00 – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 3 0 

7017 20 00 – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

3 0 

7017 90 00 – Andra slag 3 0 

7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av 
glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta 
smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra 
prydnadsartiklar av glas, framställda genom s.k. lamparbete, 
andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en 
diameter av högst 1 mm 

7018 10 – Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas 

– – Glaspärlor 

7018 10 11 – – – Slipade och mekaniskt polerade Fri 0 

7018 10 19 – – – Andra 7 0 

7018 10 30 – – Imitationer av naturpärlor Fri 0 

– – Imitationer av ädel- och halvädelstenar 

7018 10 51 – – – Slipade och mekaniskt polerade Fri 0
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7018 10 59 – – – Andra 3 0 

7018 10 90 – – Andra 3 0 

7018 20 00 – Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 3 0 

7018 90 – Andra slag 

7018 90 10 – – Ögon av glas; smärre artiklar av glas 3 0 

7018 90 90 – – Andra 6 0 

7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn 
och vävnader) 

– Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även hugg
na; garn 

7019 11 00 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 mm 7 3 

7019 12 00 – – Roving 7 3 

7019 19 – – Andra 

7019 19 10 – – – Av filament 7 3 

7019 19 90 – – – Av stapelfibrer 7 3 

– Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke- 
vävda produkter 

7019 31 00 – – Mattor 7 0 

7019 32 00 – – Tunn duk 5 0 

7019 39 00 – – Andra 5 0 

7019 40 00 – Vävda material av roving 7 3 

– Andra vävnader 

7019 51 00 – – Med en bredd av högst 30 cm 7 3 

7019 52 00 – – Med en bredd av mer än 30 cm, tuskaft, med en vikt av 
mindre än 250 g/m 2 , av vilka enkelgarnet har en längdvikt 
av högst 136 tex 

7 3 

7019 59 00 – – Andra 7 3 

7019 90 – Andra slag 

7019 90 10 – – Glasfibrer som inte har karaktär av textilvara, i bulk eller 
som flockar 

7 0
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7019 90 30 – – Dynor och hylsor för isolering av rör 7 0 

– – Andra 

7019 90 91 – – – Av textilfibrer 7 0 

7019 90 99 – – – Andra 7 0 

7020 00 Andra varor av glas 

7020 00 05 – Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras 
in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av 
halvledarmaterial 

Fri 0 

– Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 

7020 00 07 – – Inte färdigbearbetade 3 0 

7020 00 08 – – Färdigbearbetade 6 0 

– Andra 

7020 00 10 – – Av kvartsglas 3 0 

7020 00 30 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 -6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C– 
300 °C 

3 0 

7020 00 80 – – Andra varor 3 0 

XIV AVDELNING XIV – NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄR
LOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA ME
TALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL ME
TALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA 
SMYCKEN; MYNT 

71 KAPITEL 71 – NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, 
ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER 
OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT 
VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; 
MYNT 

I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELS
TENAR OCH HALVÄDELSTENAR 

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade 
men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor 
eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta 
transporten 

7101 10 00 – Naturpärlor Fri 0 

– Odlade pärlor
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7101 21 00 – – Obearbetade Fri 0 

7101 22 00 – – Bearbetade Fri 0 

7102 Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infatta
de 

7102 10 00 – Osorterade Fri 0 

– Industridiamanter 

7102 21 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade Fri 0 

7102 29 00 – – Andra Fri 0 

– Andra diamanter 

7102 31 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade Fri 0 

7102 39 00 – – Andra Fri 0 

7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även be
arbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller 
infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och hal
vädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transpor
ten 

7103 10 00 – Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade Fri 0 

– På annat sätt bearbetade 

7103 91 00 – – Rubiner, safirer och smaragder Fri 0 

7103 99 00 – – Andra Fri 0 

7104 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, 
även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monte
rade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade 
ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att 
underlätta transporten 

7104 10 00 – Piezoelektrisk kvarts Fri 0 

7104 20 00 – Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt så
gade eller grovt tillformade 

Fri 0 

7104 90 00 – Andra slag Fri 0 

7105 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och 
halvädelstenar 

7105 10 00 – Av diamanter Fri 0 

7105 90 00 – Andra slag Fri 0
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II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV 
ÄDEL METALL 

7106 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat 
eller i form av halvfabrikat eller pulver 

7106 10 00 – I form av pulver Fri 0 

– Andra slag 

7106 91 – – Obearbetat 

7106 91 10 – – – Med en finhet av minst 999 ‰ Fri 0 

7106 91 90 – – – Med en finhet under 999 ‰ Fri 0 

7106 92 – – I form av halvfabrikat 

7106 92 20 – – – Med en finhet av minst 750 ‰ Fri 0 

7106 92 80 – – – Med en finhet under 750 ‰ Fri 0 

7107 00 00 Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form 
av halvfabrikat 

Fri 0 

7108 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av 
halvfabrikat eller pulver 

– Icke monetärt 

7108 11 00 – – I form av pulver Fri 0 

7108 12 00 – – I annan obearbetad form Fri 0 

7108 13 – – I form av halvfabrikat 

7108 13 10 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

Fri 0 

7108 13 80 – – – Annat Fri 0 

7108 20 00 – Monetärt Fri 0 

7109 00 00 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade 
eller i form av halvfabrikat 

Fri 0 

7110 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 

– Platina
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7110 11 00 – – Obearbetad eller i form av pulver Fri 0 

7110 19 – – Andra slag 

7110 19 10 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

Fri 0 

7110 19 80 – – – Annan Fri 0 

– Palladium 

7110 21 00 – – Obearbetat eller i form av pulver Fri 0 

7110 29 00 – – Andra slag Fri 0 

– Rodium 

7110 31 00 – – Obearbetat eller i form av pulver Fri 0 

7110 39 00 – – Andra slag Fri 0 

– Iridium, osmium och rutenium 

7110 41 00 – – Obearbetad eller i form av pulver Fri 0 

7110 49 00 – – Andra slag Fri 0 

7111 00 00 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obe
arbetad eller i form av halvfabrikat 

Fri 0 

7112 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering 
av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall 
eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen 
används för återvinning av ädla metaller 

7112 30 00 – Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla me
taller 

Fri 0 

– Annat 

7112 91 00 – – Av guld, inbegripet metall med plätering av guld men inte 
guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

Fri 0 

7112 92 00 – – Av platina, inbegripet metall med plätering av platina men 
inte guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

Fri 0 

7112 99 00 – – Andra slag Fri 0
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III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR 
OCH ANDRA VAROR 

7113 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 

7113 11 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 2,5 0 

7113 19 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

2,5 0 

7113 20 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 4 0 

7114 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel 
metall eller av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 

7114 11 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 2 0 

7114 19 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

2 0 

7114 20 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 2 0 

7115 Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av 
ädel metall 

7115 10 00 – Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina Fri 0 

7115 90 – Andra slag 

7115 90 10 – – Av ädel metall 3 0 

7115 90 90 – – Av metall med plätering av ädel metall 3 0 

7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av 
ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller re
konstruerade) 

7116 10 00 – Av naturpärlor eller odlade pärlor Fri 0 

7116 20 – Av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller 
rekonstruerade) 

– – Bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar
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7116 20 11 – – – Halsband, armband och andra artiklar av naturliga ädels
tenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen 
eller andra tillbehör 

Fri 0 

7116 20 19 – – – Andra 2,5 0 

7116 20 90 – – Andra slag 2,5 0 

7117 Oäkta smycken 

– Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade 

7117 11 00 – – Manschettknappar och bröstknappar 4 0 

7117 19 – – Andra 

7117 19 10 – – – Med beståndsdelar av glas 4 0 

– – – Utan beståndsdelar av glas 

7117 19 91 – – – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 4 0 

7117 19 99 – – – – Andra 4 0 

7117 90 00 – Andra slag 4 0 

7118 Mynt 

7118 10 – Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings
medel 

7118 10 10 – – Av silver Fri 0 

7118 10 90 – – Andra Fri 0 

7118 90 00 – Andra slag Fri 0 

XV AVDELNING XV – OÄDLA METALLER OCH VAROR AV 
OÄDEL METALL 

72 KAPITEL 72 – JÄRN OCH STÅL 

I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV 
GRANULAT ELLER PULVER 

7201 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obe
arbetade former 

7201 10 – Olegerat tackjärn innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor 

– – Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan
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7201 10 11 – – – Innehållande högst 1 viktprocent kisel 1,7 0 

7201 10 19 – – – Innehållande mer än 1 viktprocent kisel 1,7 0 

7201 10 30 – – Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent 
mangan 

1,7 0 

7201 10 90 – – Innehållande mindre än 0,1 viktprocent mangan Fri 0 

7201 20 00 – Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor 2,2 0 

7201 50 – Legerat tackjärn; spegeljärn 

7201 50 10 – – Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 vikt
procent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent va
nadin 

Fri 0 

7201 50 90 – – Annat 1,7 0 

7202 Ferrolegeringar 

– Ferromangan 

7202 11 – – Innehållande mer än 2 viktprocent kol 

7202 11 20 – – – Med kornstorlek inte överstigande 5 mm och innehål
lande mer än 65 viktprocent mangan 

2,7 0 

7202 11 80 – – – Annat 2,7 0 

7202 19 00 – – Annat 2,7 0 

– Ferrokisel (kiseljärn) 

7202 21 00 – – Innehållande mer än 55 viktprocent kisel 5,7 5 

7202 29 – – Annat 

7202 29 10 – – – Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magne
sium 

5,7 5 

7202 29 90 – – – Annat 5,7 5 

7202 30 00 – Ferrokiselmangan 3,7 0 

– Ferrokrom 

7202 41 – – Innehållande mer än 4 viktprocent kol 

7202 41 10 – – – Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol 4 0
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7202 41 90 – – – Innehållande mer än 6 viktprocent kol 4 0 

7202 49 – – Annat 

7202 49 10 – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent kol 7 5 

7202 49 50 – – – Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol 7 5 

7202 49 90 – – – Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol 7 5 

7202 50 00 – Ferrokiselkrom 2,7 0 

7202 60 00 – Ferronickel Fri 0 

7202 70 00 – Ferromolybden 2,7 0 

7202 80 00 – Ferrovolfram och ferrokiselvolfram Fri 0 

– Andra slag 

7202 91 00 – – Ferrotitan och ferrokiseltitan 2,7 0 

7202 92 00 – – Ferrovanadin 2,7 0 

7202 93 00 – – Ferroniob Fri 0 

7202 99 – – Andra 

7202 99 10 – – – Ferrofosfor Fri 0 

7202 99 30 – – – Ferrokiselmagnesium 2,7 0 

7202 99 80 – – – Andra 2,7 0 

7203 Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järn
svamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn 
med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former 

7203 10 00 – Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm 
(järnsvamp) 

Fri 0 

7203 90 00 – Andra slag Fri 0 

7204 Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn 
eller stål 

7204 10 00 – Avfall och skrot av gjutjärn Fri 0 

– Avfall och skrot av legerat stål
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7204 21 – – Av rostfritt stål 

7204 21 10 – – – Innehållande minst 8 viktprocent nickel Fri 0 

7204 21 90 – – – Annat Fri 0 

7204 29 00 – – Annat Fri 0 

7204 30 00 – Avfall och skrot av förtent järn eller stål Fri 0 

– Annat avfall och skrot 

7204 41 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, 
klipp- och stansrester, även i paket 

7204 41 10 – – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån Fri 0 

– – – Klipp- och stansrester 

7204 41 91 – – – – I paket Fri 0 

7204 41 99 – – – – Annat Fri 0 

7204 49 – – Annat 

7204 49 10 – – – Fragmenterat Fri 0 

– – – Annat 

7204 49 30 – – – – I paket Fri 0 

7204 49 90 – – – – Annat Fri 0 

7204 50 00 – Omsmältningsgöt Fri 0 

7205 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål 

7205 10 00 – Granulat Fri 0 

– Pulver 

7205 21 00 – – Av legerat stål Fri 0 

7205 29 00 – – Annat Fri 0
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II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL 

7206 Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former (med undantag av järn enligt nr 7203) 

7206 10 00 – Göt Fri 0 

7206 90 00 – Andra slag Fri 0 

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål 

– Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7207 11 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna 

7207 11 11 – – – – Av automatstål Fri 0 

– – – – Andra 

7207 11 14 – – – – – Med en tjocklek av högst 130 mm Fri 0 

7207 11 16 – – – – – Med en tjocklek av mer än 130 mm Fri 0 

7207 11 90 – – – Smidda Fri 0 

7207 12 – – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 12 10 – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 12 90 – – – Smidda Fri 0 

7207 19 – – Andra 

– – – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 19 12 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 19 19 – – – – Smidda Fri 0 

7207 19 80 – – – Andra Fri 0 

7207 20 – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna
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7207 20 11 – – – – Av automatstål Fri 0 

– – – – Andra 

7207 20 15 – – – – – Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktpro
cent kol 

Fri 0 

7207 20 17 – – – – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7207 20 19 – – – Smidda Fri 0 

– – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 20 32 – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 20 39 – – – Smidda Fri 0 

– – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 20 52 – – – Valsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 20 59 – – – Smidda Fri 0 

7207 20 80 – – Andra Fri 0 

7208 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, 
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag 

7208 10 00 – I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvals
ningen, med reliefmönster 

Fri 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen, betade 

7208 25 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7208 26 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0 

7208 27 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen 

7208 36 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7208 37 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm Fri 0 

7208 38 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0 

7208 39 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0
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7208 40 00 – Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter 
varmvalsningen, med reliefmönster 

Fri 0 

– Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade 
efter varmvalsningen 

7208 51 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 

7208 51 20 – – – Med en tjocklek av mer än 15 mm Fri 0 

– – – Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm 

7208 51 91 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm Fri 0 

7208 51 98 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm Fri 0 

7208 52 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7208 52 10 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm 

Fri 0 

– – – Andra 

7208 52 91 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm Fri 0 

7208 52 99 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm Fri 0 

7208 53 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7208 53 10 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm 

Fri 0 

7208 53 90 – – – Andra Fri 0 

7208 54 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

7208 90 – Andra slag 

7208 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7208 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7209 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, 
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag 

– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsning
en
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7209 15 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm Fri 0 

7209 16 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 16 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 16 90 – – – Andra Fri 0 

7209 17 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7209 17 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 17 90 – – – Andra Fri 0 

7209 18 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7209 18 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

– – – Andra slag 

7209 18 91 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 
0,5 mm 

Fri 0 

7209 18 99 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm Fri 0 

– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kall
valsningen 

7209 25 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm Fri 0 

7209 26 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 26 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 26 90 – – – Andra slag Fri 0 

7209 27 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7209 27 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 27 90 – – – Andra slag Fri 0 

7209 28 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7209 28 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 28 90 – – – Andra slag Fri 0
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7209 90 – Andra slag 

7209 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7209 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7210 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med annat överdrag 

– Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7210 11 00 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm Fri 0 

7210 12 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7210 12 20 – – – Vitplåt Fri 0 

7210 12 80 – – – Andra Fri 0 

7210 20 00 – Överdragna med bly, dock inte pläterade Fri 0 

7210 30 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

Fri 0 

– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade 

7210 41 00 – – Korrugerade Fri 0 

7210 49 00 – – Andra Fri 0 

7210 50 00 – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider, dock inte pläterade 

Fri 0 

– Överdragna med aluminium, dock inte pläterade 

7210 61 00 – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte plä
terade 

Fri 0 

7210 69 00 – – Andra Fri 0 

7210 70 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7210 70 10 – – Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider 
eller med krom och kromoxider, lackerade 

Fri 0 

7210 70 80 – – Andra Fri 0 

7210 90 – Andra slag 

7210 90 30 – – Pläterade Fri 0 

7210 90 40 – – Överdragna med tenn och tryckta Fri 0
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7210 90 80 – – Andra Fri 0 

7211 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat 
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 13 00 – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte 
i ringar eller rullar och utan mönster i relief 

Fri 0 

7211 14 00 – – Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7211 19 00 – – Andra Fri 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 23 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7211 23 20 – – – Elektroplåt Fri 0 

– – – Andra 

7211 23 30 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm Fri 0 

7211 23 80 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm Fri 0 

7211 29 00 – – Andra Fri 0 

7211 90 – Andra 

7211 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7211 90 80 – – Andra Fri 0 

7212 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metall
överdragna eller försedda med annat överdrag 

7212 10 – Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7212 10 10 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad Fri 0 

7212 10 90 – – Andra Fri 0 

7212 20 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

Fri 0 

7212 30 00 – Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade Fri 0
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7212 40 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7212 40 20 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, över
dragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, 
lackerade 

Fri 0 

7212 40 80 – – Andra Fri 0 

7212 50 – Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade 

7212 50 20 – – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider 

Fri 0 

7212 50 30 – – Överdragna med krom eller nickel Fri 0 

7212 50 40 – – Överdragna med koppar Fri 0 

– – Överdragna med aluminium 

7212 50 61 – – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar Fri 0 

7212 50 69 – – – Andra Fri 0 

7212 50 90 – – Andra Fri 0 

7212 60 00 – Pläterade Fri 0 

7213 Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet 
upprullade ringar 

7213 10 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen (arme
ringsjärn) 

Fri 0 

7213 20 00 – Andra, av automatstål Fri 0 

– Annan 

7213 91 – – Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm 

7213 91 10 – – – Av sådant slag som används som betongarmering Fri 0 

7213 91 20 – – – Av sådant slag som används som däckkord Fri 0 

– – – Annan 

7213 91 41 – – – – Innehållande högst 0,06 viktprocent kol Fri 0 

7213 91 49 – – – – Innehållande mer än 0,06 men mindre än 0,25 viktpro
cent kol 

Fri 0 

7213 91 70 – – – – Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent 
kol 

Fri 0
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7213 91 90 – – – – Innehållande mer än 0,75 viktprocent kol Fri 0 

7213 99 – – Annan 

7213 99 10 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7213 99 90 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7214 Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, 
varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter vals
ningen men inte vidare bearbetad 

7214 10 00 – Smidd Fri 0 

7214 20 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vri
den efter valsningen (armeringsjärn) 

Fri 0 

7214 30 00 – Annan, av automatstål Fri 0 

– Annan 

7214 91 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7214 91 10 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7214 91 90 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7214 99 – – Annan 

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7214 99 10 – – – – Av sådant slag som används som betongarmering Fri 0 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 31 – – – – – Minst 80 mm Fri 0 

7214 99 39 – – – – – Mindre än 80 mm Fri 0 

7214 99 50 – – – – Annan Fri 0 

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 71 – – – – – Minst 80 mm Fri 0 

7214 99 79 – – – – – Mindre än 80 mm Fri 0 

7214 99 95 – – – – Andra Fri 0
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7215 Annan stång av järn eller olegerat stål 

7215 10 00 – Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt till
stånd men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

7215 50 – Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7215 50 11 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt Fri 0 

7215 50 19 – – – Andra Fri 0 

7215 50 80 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7215 90 00 – Andra slag Fri 0 

7216 Profiler av järn eller olegerat stål 

7216 10 00 – U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
mindre än 80 mm 

Fri 0 

– L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre 
än 80 mm 

7216 21 00 – – L-profiler Fri 0 

7216 22 00 – – T-profiler Fri 0 

– U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
minst 80 mm 

7216 31 – – U-profiler 

7216 31 10 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm Fri 0 

7216 31 90 – – – Med en höjd av mer än 220 mm Fri 0 

7216 32 – – I- profiler 

– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm 

7216 32 11 – – – – Med parallella flänsytor Fri 0 

7216 32 19 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med en höjd av mer än 220 mm 

7216 32 91 – – – – Med parallella flänsytor Fri 0
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7216 32 99 – – – – Andra Fri 0 

7216 33 – – H-profiler 

7216 33 10 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm Fri 0 

7216 33 90 – – – Med en höjd av mer än 180 mm Fri 0 

7216 40 – L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 
80 mm 

7216 40 10 – – L-profiler Fri 0 

7216 40 90 – – T-profiler Fri 0 

7216 50 – Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade 

7216 50 10 – – Med ett tvärsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida 
är 80 mm 

Fri 0 

– – Andra 

7216 50 91 – – – Vulstplattjärn Fri 0 

7216 50 99 – – – Andra Fri 0 

– Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetade 

7216 61 – – Framställda av valsade platta produkter 

7216 61 10 – – – C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna 
ändar 

Fri 0 

7216 61 90 – – – Andra Fri 0 

7216 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

7216 91 – – Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade 
i kallt tillstånd 

7216 91 10 – – – Profilerad plåt Fri 0 

7216 91 80 – – – Andra Fri 0 

7216 99 00 – – Andra Fri 0
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7217 Tråd av järn eller olegerat stål 

7217 10 – Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 10 10 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm Fri 0 

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm 

7217 10 31 – – – – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre 
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen 

Fri 0 

7217 10 39 – – – – Annan Fri 0 

7217 10 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

Fri 0 

7217 10 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 20 – Överdragen med zink, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 20 10 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm Fri 0 

7217 20 30 – – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm Fri 0 

7217 20 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

Fri 0 

7217 20 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 30 – Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 30 41 – – – Överdragen med koppar Fri 0 

7217 30 49 – – – Annan Fri 0 

7217 30 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

Fri 0 

7217 30 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 90 – Annan 

7217 90 20 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol Fri 0
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7217 90 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 
viktprocent kol 

Fri 0 

7217 90 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

III. ROSTFRITT STÅL 

7218 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; 
halvfärdiga produkter av rostfritt stål 

7218 10 00 – I form av göt eller i andra obearbetade former Fri 0 

– Andra slag 

7218 91 – – Med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt 

7218 91 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7218 91 80 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7218 99 – – Andra 

– – – Med kvadratiskt tvärsnitt 

7218 99 11 – – – – Valsade eller stränggjutna Fri 0 

7218 99 19 – – – – Smidda Fri 0 

– – – Andra 

7218 99 20 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7218 99 80 – – – – Smidda Fri 0 

7219 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
minst 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar 

7219 11 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7219 12 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7219 12 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 12 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 13 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 13 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0
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7219 13 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 14 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 

7219 14 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 14 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller 
rullar 

7219 21 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 

7219 21 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 21 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 22 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7219 22 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 22 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 23 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0 

7219 24 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7219 31 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7219 32 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 32 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 32 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 33 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7219 33 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 33 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 34 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7219 34 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 34 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0
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7219 35 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7219 35 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 35 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 90 – Andra slag 

7219 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7219 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7220 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
mindre än 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7220 11 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7220 12 00 – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7220 20 – Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

– – Med en tjocklek av minst 3 mm 

7220 20 21 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 20 29 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm 

7220 20 41 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 20 49 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Med en tjocklek av högst 0,35 mm 

7220 20 81 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 20 89 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 90 – Andra slag 

7220 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7220 90 80 – – Andra slag Fri 0
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7221 00 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade 
ringar 

7221 00 10 – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7221 00 90 – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål 

– Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte 
vidare bearbetad (EKSG) 

7222 11 – – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 11 11 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 11 19 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av mindre än 80 mm 

7222 11 81 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 11 89 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 19 – – Annan 

7222 19 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 19 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 – Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

– – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 20 11 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 19 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 
80 mm 

7222 20 21 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 29 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av mindre än 25 mm
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7222 20 31 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 39 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Annan 

7222 20 81 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 89 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 – Annan stång 

– – Smidd 

7222 30 51 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 91 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 97 – – Annan Fri 0 

7222 40 – Profiler 

7222 40 10 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte 
vidare bearbetade 

Fri 0 

7222 40 50 – – Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte 
vidare bearbetade 

Fri 0 

7222 40 90 – – Andra Fri 0 

7223 00 Tråd av rostfritt stål 

– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 11 – – Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel 
och minst 20 men högst 22 viktprocent krom 

Fri 0 

7223 00 19 – – Annan Fri 0 

– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 91 – – Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom 
och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium 

Fri 0 

7223 00 99 – – Annan Fri 0
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IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGE
RAT ELLER OLEGERAT STÅL 

7224 Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål 

7224 10 – I form av göt eller i andra obearbetade former 

7224 10 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7224 10 90 – – Annan Fri 0 

7224 90 – Andra slag 

7224 90 02 – – Av verktygsstål Fri 0 

– – Annat 

– – – Med rektangulärt (inbegripet kvadratiskt) tvärsnitt 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna 

– – – – – Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken 

7224 90 03 – – – – – – Av snabbstål Fri 0 

7224 90 05 – – – – – – Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 
men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 
men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 
0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i 
mindre mängd än den som är angiven i anm. 1 f 
till detta kapitel 

Fri 0 

7224 90 07 – – – – – – Annat Fri 0 

7224 90 14 – – – – – Annat Fri 0 

7224 90 18 – – – – Smitt Fri 0 

– – – Andra slag 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna (EKSG) 

7224 90 31 – – – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent 
kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och 
högst 0,5 viktprocent molybden 

Fri 0 

7224 90 38 – – – – – Andra Fri 0
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7224 90 90 – – – – Smidda Fri 0 

7225 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av minst 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål 

7225 11 00 – – Kornorienterade Fri 0 

7225 19 – – Andra 

7225 19 10 – – – Varmvalsade Fri 0 

7225 19 90 – – – Kallvalsade Fri 0 

7225 30 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller 
rullar 

7225 30 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7225 30 30 – – Av snabbstål Fri 0 

7225 30 90 – – Annan Fri 0 

7225 40 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar 
eller rullar 

7225 40 12 – – Av verktygsstål Fri 0 

7225 40 15 – – Av snabbstål Fri 0 

– – Annan 

7225 40 40 – – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7225 40 60 – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm Fri 0 

7225 40 90 – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7225 50 – Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7225 50 20 – – Av snabbstål Fri 0 

7225 50 80 – – Annan Fri 0 

– Andra 

7225 91 00 – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg Fri 0 

7225 92 00 – – På annat sätt överdragna med zink Fri 0 

7225 99 00 – – Andra Fri 0
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7226 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av mindre än 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål 

7226 11 00 – – Kornorienterade Fri 0 

7226 19 – – Andra 

7226 19 10 – – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade Fri 0 

7226 19 80 – – – Andra Fri 0 

7226 20 00 – Av snabbstål Fri 0 

– Andra slag 

7226 91 – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7226 91 20 – – – Av verktygsstål Fri 0 

– – – Annan 

7226 91 91 – – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7226 91 99 – – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7226 92 00 – – Kallvalsade men inte vidare bearbetade Fri 0 

7226 99 – – Andra 

7226 99 10 – – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg Fri 0 

7226 99 30 – – – På annat sätt överdragna med zink Fri 0 

7226 99 70 – – – Andra Fri 0 

7227 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upp
rullade ringar 

7227 10 00 – Av snabbstål Fri 0 

7227 20 00 – Av kiselmanganstål Fri 0 

7227 90 – Andra 

7227 90 10 – – Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något an
nat ämne i mindre mängd än den som anges i anm. 1 f till 
detta kapitel 

Fri 0
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7227 90 50 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

7227 90 95 – – Annan Fri 0 

7228 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat 
stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål 

7228 10 – Stång av snabbstål 

7228 10 20 – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, 
pläterad men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

7228 10 50 – – Smidd Fri 0 

7228 10 90 – – Annan Fri 0 

7228 20 – Stång av kiselmanganstål 

7228 20 10 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

Fri 0 

– – Annan 

7228 20 91 – – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpres
sad, pläterad men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

7228 20 99 – – – Annan Fri 0 

7228 30 – Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad 
men inte vidare bearbetad 

7228 30 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

7228 30 41 – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm Fri 0 

7228 30 49 – – – Annan Fri 0 

– – Andra slag 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 30 61 – – – – Med en diameter av minst 80 mm Fri 0
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7228 30 69 – – – – Med en diameter mindre än 80 mm Fri 0 

7228 30 70 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

Fri 0 

7228 30 89 – – – Annan Fri 0 

7228 40 – Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad 

7228 40 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 40 90 – – Annan Fri 0 

7228 50 – Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetad 

7228 50 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 50 40 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

– – Annan 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 50 61 – – – – Med en diameter av minst 80 mm Fri 0 

7228 50 69 – – – – Med en diameter av mindre än 80 mm Fri 0 

7228 50 80 – – – Annan Fri 0 

7228 60 – Annan stång 

7228 60 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 60 80 – – Annan Fri 0 

7228 70 – Profiler 

7228 70 10 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vi
dare bearbetade 

Fri 0 

7228 70 90 – – Andra Fri 0 

7228 80 00 – Ihåligt borrstål Fri 0 

7229 Tråd av annat legerat stål 

7229 20 00 – Av kiselmanganstål Fri 0
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7229 90 – Annan 

7229 90 20 – – Av snabbstål Fri 0 

7229 90 50 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

7229 90 90 – – Annan Fri 0 

73 KAPITEL 73 – VAROR AV JÄRN ELLER STÅL 

7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål 
eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda 
genom svetsning, av järn eller stål 

7301 10 00 – Spont Fri 0 

7301 20 00 – Profiler Fri 0 

7302 Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar 
eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, 
spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, slip
rar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell mate
riel för sammanbindning eller fästande av räler 

7302 10 – Räler 

7302 10 10 – – Strömskenor med ledare av annan metall än järn Fri 0 

– – Andra 

– – – Nya 

– – – – ”Vignole” räler 

7302 10 21 – – – – – Med en vikt av minst 46 kg/m Fri 0 

7302 10 23 – – – – – Med en vikt av minst 27 kg/m men mindre än 46 kg Fri 0 

7302 10 29 – – – – – Med en vikt av mindre än 27 kg/m Fri 0 

7302 10 40 – – – – Gaturäler Fri 0 

7302 10 50 – – – – Andra Fri 0 

7302 10 90 – – – Begagnade Fri 0
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7302 30 00 – Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till 
spårväxlar 

2,7 0 

7302 40 00 – Rälskarvjärn och underläggsplattor Fri 0 

7302 90 00 – Andra slag Fri 0 

7303 00 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 

7303 00 10 – Rör av sådana slag som används i tryckrör 3,2 0 

7303 00 90 – Andra 3,2 0 

7304 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, 
sömlösa 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7304 11 00 – – Av rostfritt stål Fri 0 

7304 19 – – Andra 

7304 19 10 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 19 30 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7304 19 90 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används 
vid borrning efter olja eller gas 

7304 22 00 – – Borrör av rostfritt stål Fri 0 

7304 23 00 – – Andra borrör Fri 0 

7304 24 00 – – Andra, av rostfritt stål Fri 0 

7304 29 – – Andra 

7304 29 10 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 29 30 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7304 29 90 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål
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7304 31 – – Kalldragna eller kallvalsade 

7304 31 20 – – – Precisionsrör Fri 0 

7304 31 80 – – – Andra Fri 0 

7304 39 – – Andra 

7304 39 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra 

7304 39 30 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 421 mm och med en 
väggtjocklek av mer än 10,5 mm 

Fri 0 

– – – – Andra 

– – – – – Rör avsedda för gängning 

7304 39 52 – – – – – – Förzinkade Fri 0 

7304 39 58 – – – – – – Andra Fri 0 

– – – – – Andra 

7304 39 92 – – – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 39 93 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men 
högst 406,4 mm 

Fri 0 

7304 39 99 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7304 41 00 – – Kalldragna eller kallvalsade Fri 0 

7304 49 – – Andra 

7304 49 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra 

7304 49 93 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 49 95 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0
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7304 49 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål 

7304 51 – – Kalldragna eller kallvalsade 

– – – Raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 
men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 
viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden 

7304 51 12 – – – – Med en längd av högst 0,5 m Fri 0 

7304 51 18 – – – – Med en längd av mer än 0,5 m Fri 0 

– – – Andra 

7304 51 81 – – – – Precisionsrör Fri 0 

7304 51 89 – – – – Andra Fri 0 

7304 59 – – Andra 

7304 59 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra, raka och med jämntjocka väggar, innehållande 
minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 
men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent 
molybden 

7304 59 32 – – – – Med en längd av högst 0,5 m Fri 0 

7304 59 38 – – – – Med en längd av mer än 0,5 m Fri 0 

– – – Andra 

7304 59 92 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 59 93 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7304 59 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

7304 90 00 – Andra slag Fri 0
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7305 Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på 
liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en 
ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7305 11 00 – – Längssvetsade genom pulverbågsvetsning Fri 0 

7305 12 00 – – Längssvetsade på annat sätt Fri 0 

7305 19 00 – – Andra Fri 0 

7305 20 00 – Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja 
eller gas 

Fri 0 

– Andra slag, svetsade 

7305 31 00 – – Längssvetsade Fri 0 

7305 39 00 – – Andra Fri 0 

7305 90 00 – Andra slag Fri 0 

7306 Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. 
hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade) 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7306 11 – – Svetsade, av rostfritt stål 

7306 11 10 – – – Längssvetsade Fri 0 

7306 11 90 – – – Spiralsvetsade Fri 0 

7306 19 – – Andra 

7306 19 10 – – – Längssvetsade Fri 0 

7306 19 90 – – – Spiralsvetsade Fri 0 

– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning 
efter olja eller gas 

7306 21 00 – – Svetsade, av rostfritt stål Fri 0 

7306 29 00 – – Andra Fri 0 

7306 30 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat 
stål 

– – Precisionsrör
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7306 30 11 – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm Fri 0 

7306 30 19 – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm Fri 0 

– – Andra 

– – – Rör avsedda för gängning 

7306 30 41 – – – – Överdragna med zink Fri 0 

7306 30 49 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm 

7306 30 72 – – – – – Överdragna med zink Fri 0 

7306 30 77 – – – – – Andra Fri 0 

7306 30 80 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7306 40 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7306 40 20 – – Kalldragna eller kallvalsade Fri 0 

7306 40 80 – – Andra Fri 0 

7306 50 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål 

7306 50 20 – – Precisionsrör Fri 0 

7306 50 80 – – Andra Fri 0 

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt 

7306 61 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt 

7306 61 10 – – – Av rostfritt stål Fri 0 

– – – Andra 

7306 61 92 – – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm Fri 0 

7306 61 99 – – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm Fri 0 

7306 69 – – Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt 

7306 69 10 – – – Av rostfritt stål Fri 0
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7306 69 90 – – – Andra Fri 0 

7306 90 00 – Andra slag Fri 0 

7307 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål 

– Gjutna rördelar 

7307 11 – – Av icke aducerat gjutjärn 

7307 11 10 – – – Av sådana slag som används i tryckrör 3,7 0 

7307 11 90 – – – Andra 3,7 0 

7307 19 – – Andra 

7307 19 10 – – – Av aducerat gjutjärn 3,7 0 

7307 19 90 – – – Andra 3,7 0 

– Andra rördelar, av rostfritt stål 

7307 21 00 – – Flänsar 3,7 0 

7307 22 – – Gängade knärör, böjar och muffar 

7307 22 10 – – – Muffar Fri 0 

7307 22 90 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 23 – – Stumsvetsrördelar 

7307 23 10 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 23 90 – – – Andra slag 3,7 0 

7307 29 – – Andra 

7307 29 10 – – – Gängade 3,7 0 

7307 29 30 – – – Avsedda för svetsning 3,7 0 

7307 29 90 – – – Andra slag 3,7 0 

– Andra slag 

7307 91 00 – – Flänsar 3,7 0 

7307 92 – – Gängade knärör, böjar och muffar 

7307 92 10 – – – Muffar Fri 0
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7307 92 90 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 – – Stumsvetsrördelar 

– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm 

7307 93 11 – – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 19 – – – – Andra slag 3,7 0 

– – – Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm 

7307 93 91 – – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 99 – – – – Andra slag 3,7 0 

7307 99 – – Andra 

7307 99 10 – – – Gängade 3,7 0 

7307 99 30 – – – Avsedda för svetsning 3,7 0 

7307 99 90 – – – Andra slag 3,7 0 

7308 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monterings
färdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner 
(t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, 
tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, 
dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller 
stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade 
för användning i konstruktioner 

7308 10 00 – Broar och brosektioner Fri 0 

7308 20 00 – Torn och fackverksmaster Fri 0 

7308 30 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar Fri 0 

7308 40 – Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för 
användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. 

7308 40 10 – – Gruvstöttor Fri 0 

7308 40 90 – – Andra Fri 0 

7308 90 – Andra slag
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7308 90 10 – – Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta 
dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbe
ten 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Enbart eller huvudsakligen av plåt 

7308 90 51 – – – – Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med 
isolerande kärna 

Fri 0 

7308 90 59 – – – – Andra Fri 0 

7308 90 99 – – – Andra Fri 0 

7309 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska 
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

7309 00 10 – För gaser (andra än komprimerad eller till vätska förtätad 
gas) 

2,2 0 

– För vätskor 

7309 00 30 – – Med inre beklädnad eller värmeisolerade 2,2 0 

– – Andra 

7309 00 51 – – – Med en rymd av mer än 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 – – – Med en rymd av högst 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 – För fasta ämnen 2,2 0 

7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av 
järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad 
eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, 
även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte för
sedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning 

7310 10 00 – Med en rymd av minst 50 l 2,7 0 

– Med en rymd av mindre än 50 l 

7310 21 – – Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning 

7310 21 11 – – – Konservburkar av det slag som används för mat 2,7 0 

7310 21 19 – – – Konservburkar av det slag som används för dryck 2,7 0 

– – – Andra 

7310 21 91 – – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 2,7 0
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7310 21 99 – – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 – – Andra 

7310 29 10 – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 90 – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 2,7 0 

7311 00 Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska 
förtätad gas 

7311 00 10 – Sömlösa 2,7 0 

– Andra 

7311 00 91 – – Med en rymd av mindre än 1 000 l 2,7 0 

7311 00 99 – – Med en rymd av minst 1 000 l 2,7 0 

7312 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn 
eller stål, utan elektrisk isolering 

7312 10 – Tvinnad tråd, linor och kablar 

7312 10 20 – – Av rostfritt stål Fri 0 

– – Andra 

– – – Med största tvärmått av högst 3 mm 

7312 10 41 – – – – Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar 
(mässing) 

Fri 0 

7312 10 49 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med största tvärmått av mer än 3 mm 

– – – – Tvinnad tråd 

7312 10 61 – – – – – Icke överdragen Fri 0 

– – – – – Överdragen 

7312 10 65 – – – – – – Förzinkad Fri 0 

7312 10 69 – – – – – – Annan Fri 0 

– – – – Linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke 

– – – – – Icke överdragen eller enbart pläterad eller överdragen 
med zink, med ett största tvärsnitt av
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7312 10 81 – – – – – – Mer än 3 mm men högst 12 mm Fri 0 

7312 10 83 – – – – – – Mer än 12 mm men högst 24 mm Fri 0 

7312 10 85 – – – – – – Mer än 24 mm men högst 48 mm Fri 0 

7312 10 89 – – – – – – Mer än 48 mm Fri 0 

7312 10 98 – – – – – Andra Fri 0 

7312 90 00 – Andra slag Fri 0 

7313 00 00 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat 
tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av 
sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål 

Fri 0 

7314 Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängsel
nät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål 

– Vävd duk 

7314 12 00 – – Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål Fri 0 

7314 14 00 – – Annan duk, av rostfritt stål Fri 0 

7314 19 00 – – Andra Fri 0 

7314 20 – Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsnings
punkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm 
och med en maskstorlek av minst 100 cm 2 

7314 20 10 – – Av räfflad tråd Fri 0 

7314 20 90 – – Andra Fri 0 

– Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i kors
ningspunkterna 

7314 31 00 – – Pläterade eller överdragna med zink Fri 0 

7314 39 00 – – Andra Fri 0 

– Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) 

7314 41 – – Överdragna med zink 

7314 41 10 – – – Med sexkantiga maskor Fri 0 

7314 41 90 – – – Andra Fri 0
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7314 42 – – Överdragna med plast 

7314 42 10 – – – Med sexkantiga maskor Fri 0 

7314 42 90 – – – Andra Fri 0 

7314 49 00 – – Andra Fri 0 

7314 50 00 – Klippnät Fri 0 

7315 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

– Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor 

7315 11 – – Rullkedjor 

7315 11 10 – – – Av sådant slag som används för cyklar och motorcyklar 2,7 0 

7315 11 90 – – – Andra 2,7 0 

7315 12 00 – – Andra kedjor 2,7 0 

7315 19 00 – – Delar 2,7 0 

7315 20 00 – Snökedjor o.d. 2,7 0 

– Andra kedjor samt kättingar 

7315 81 00 – – Stolpkätting 2,7 0 

7315 82 – – Andra, med svetsade länkar 

7315 82 10 – – – Med största tvärmått hos materialet av högst 16 mm 2,7 0 

7315 82 90 – – – Med största tvärmått hos materialet av mer än 16 mm 2,7 0 

7315 89 00 – – Andra 2,7 0 

7315 90 00 – Andra delar 2,7 0 

7316 00 00 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

2,7 0 

7317 00 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande 
artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, 
dock inte sådana med huvud av koppar
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7317 00 10 – Häftstift Fri 0 

– Andra slag 

– – Av tråd 

7317 00 20 – – – Spik i band eller rullar Fri 0 

7317 00 40 – – – Stålspik, innehållande minst 0,5 % viktprocent kol, härdad Fri 0 

– – – Andra 

7317 00 61 – – – – Förzinkade Fri 0 

7317 00 69 – – – – Andra Fri 0 

7317 00 90 – – Andra Fri 0 

7318 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, sax
sprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och lik
nande artiklar, av järn eller stål 

– Gängade artiklar 

7318 11 00 – – Franska träskruvar 3,7 0 

7318 12 – – Andra träskruvar 

7318 12 10 – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

7318 12 90 – – – Andra 3,7 0 

7318 13 00 – – Skruvkrokar och skruvöglor 3,7 0 

7318 14 – – Självgängande skruvar 

7318 14 10 – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – Andra 

7318 14 91 – – – – Plåtskruvar 3,7 0 

7318 14 99 – – – – Andra 3,7 0 

7318 15 – – Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar 
eller underläggsbrickor
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7318 15 10 – – – Skruvar, svarvade av massivt material, med en skafttjock
lek av högst 6 mm 

3,7 0 

– – – Andra 

7318 15 20 – – – – För att fästa järnvägsmateriel 3,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Utan huvud 

7318 15 30 – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – – – Andra 

7318 15 41 – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 3,7 0 

– – – – – Med huvud 

– – – – – – Spårskruvar och krysskruvar 

7318 15 51 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

7318 15 59 – – – – – – – Andra 3,7 0 

– – – – – – Sexkantshålskruvar (insex) 

7318 15 61 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

7318 15 69 – – – – – – – Andra 3,7 0 

– – – – – – Sexkantsskruvar 

7318 15 70 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – – – – Andra 

7318 15 81 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 3,7 0 

7318 15 90 – – – – – – Andra 3,7 0 

7318 16 – – Muttrar 

7318 16 10 – – – Svarvade av massivt material, med en håldiameter av 
högst 6 mm 

3,7 0 

– – – Andra
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7318 16 30 – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – Andra 

7318 16 50 – – – – – Självlåsande muttrar 3,7 0 

– – – – – Andra 

7318 16 91 – – – – – – Med en håldiameter av högst 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 – – – – – – Med en håldiameter av mer än 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 – – Andra 3,7 0 

– Ogängade artiklar 

7318 21 00 – – Fjäderbrickor och andra låsbrickor 3,7 0 

7318 22 00 – – Andra underläggsbrickor 3,7 0 

7318 23 00 – – Nitar 3,7 0 

7318 24 00 – – Kilar, sprintar och saxsprintar 3,7 0 

7318 29 00 – – Andra 3,7 0 

7319 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och lik
nande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, 
säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

7319 20 00 – Säkerhetsnålar 2,7 0 

7319 30 00 – Knappnålar och liknande artiklar 2,7 0 

7319 90 – Andra slag 

7319 90 10 – – Synålar, stoppnålar och brodernålar 2,7 0 

7319 90 90 – – Andra 2,7 0 

7320 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål 

7320 10 – Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar 

– – Varmbearbetade 

7320 10 11 – – – Bladfjädrar och blad därtill 2,7 0 

7320 10 19 – – – Andra 2,7 0 

7320 10 90 – – Andra 2,7 0
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7320 20 – Skruvfjädrar 

7320 20 20 – – Varmbearbetade 2,7 0 

– – Andra 

7320 20 81 – – – Tryckfjädrar 2,7 0 

7320 20 85 – – – Sträckfjädrar 2,7 0 

7320 20 89 – – – Andra 2,7 0 

7320 90 – Andra slag 

7320 90 10 – – Flata spiralfjädrar 2,7 0 

7320 90 30 – – Tallriksfjädrar 2,7 0 

7320 90 90 – – Andra 2,7 0 

7321 Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glöd
pannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska 
artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av 
järn eller stål 

– Apparater för matlagning samt tallriksvärmare 

7321 11 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 11 10 – – – Med ugn, inbegripet separata ugnar 2,7 0 

7321 11 90 – – – Andra 2,7 0 

7321 12 00 – – För flytande bränsle 2,7 0 

7321 19 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 2,7 0 

– Andra apparater 

7321 81 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 81 10 – – – Med avgasutlopp 2,7 0 

7321 81 90 – – – Andra 2,7 0 

7321 82 – – För flytande bränsle 

7321 82 10 – – – Med avgasutlopp 2,7 0 

7321 82 90 – – – Andra 2,7 0
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7321 89 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 2,7 0 

7321 90 00 – Delar 2,7 0 

7322 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elekt
riskuppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, 
av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegri
pet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad 
luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men 
utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar 
till sådana apparater, av järn eller stål 

– Radiatorer och delar till radiatorer 

7322 11 00 – – Av gjutjärn 3,2 0 

7322 19 00 – – Andra 3,2 0 

7322 90 00 – Andra slag 3,2 0 

7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av 
järn eller stål 

7323 10 00 – Stålull; diskbollar, putsvantar o.d. 3,2 0 

– Andra slag 

7323 91 00 – – Av gjutjärn, oemaljerade 3,2 0 

7323 92 00 – – Av gjutjärn, emaljerade 3,2 0 

7323 93 – – Av rostfritt stål 

7323 93 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

7323 93 90 – – – Andra 3,2 0 

7323 94 – – Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade 

7323 94 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

7323 94 90 – – – Andra 3,2 0 

7323 99 – – Andra 

7323 99 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

– – – Andra 

7323 99 91 – – – – Lackerade eller målade 3,2 0
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7323 99 99 – – – – Andra 3,2 0 

7324 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål 

7324 10 00 – Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål 2,7 0 

– Badkar 

7324 21 00 – – Av gjutjärn, även emaljerade 3,2 0 

7324 29 00 – – Andra 3,2 0 

7324 90 00 – Andra slag, inbegripet delar 3,2 0 

7325 Andra gjutna varor av järn eller stål 

7325 10 – Av icke aducerat gjutjärn 

7325 10 50 – – Brunnsluckor 1,7 0 

– – Andra 

7325 10 92 – – – För avlopps- och vattenledningar etc. 1,7 0 

7325 10 99 – – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

7325 91 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 2,7 0 

7325 99 – – Andra 

7325 99 10 – – – Av aducerat gjutjärn 2,7 0 

7325 99 90 – – – Andra 2,7 0 

7326 Andra varor av järn eller stål 

– Smidda varor, inte vidare bearbetade 

7326 11 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 2,7 0 

7326 19 – – Andra 

7326 19 10 – – – Friformsmidda 2,7 0 

7326 19 90 – – – Andra 2,7 0 

7326 20 – Varor av järn- eller ståltråd 

7326 20 30 – – Fågelburar och liknande burar 2,7 0
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7326 20 50 – – Trådkorgar 2,7 0 

7326 20 80 – – Andra 2,7 0 

7326 90 – Andra slag 

7326 90 10 – – Snusdosor, cigarettetuier, dosor och askar för puder och 
andra kosmetiska preparat och liknande artiklar 

2,7 0 

7326 90 30 – – Stegar och trappstegar 2,7 0 

7326 90 40 – – Lastpallar och liknande artiklar 2,7 0 

7326 90 50 – – Rullar och trummor för kablar, slangar o.d. 2,7 0 

7326 90 60 – – Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande 
artiklar för byggnadsindustrin 

2,7 0 

7326 90 70 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

2,7 0 

– – Andra artiklar av järn eller stål 

7326 90 91 – – – Friformsmidda 2,7 0 

7326 90 93 – – – Sänksmidda 2,7 0 

7326 90 95 – – – Sintrade 2,7 0 

7326 90 98 – – – Andra 2,7 0 

74 KAPITEL 74 – KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR 

7401 00 00 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) Fri 0 

7402 00 00 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering Fri 0 

7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form 

– Raffinerad koppar 

7403 11 00 – – Katoder och katodsektioner Fri 0 

7403 12 00 – – Trådämnen Fri 0 

7403 13 00 – – Billets Fri 0 

7403 19 00 – – Annan Fri 0 

– Kopparlegeringar 

7403 21 00 – – Kopparzinklegeringar (mässing) Fri 0
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7403 22 00 – – Koppartennlegeringar (brons) Fri 0 

7403 29 00 – – Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlege
ringar enligt nr 7405) 

Fri 0 

7404 00 Avfall och skrot av koppar 

7404 00 10 – Av raffinerad koppar Fri 0 

– Av kopparlegeringar 

7404 00 91 – – Av kopparzinklegeringar (mässing) Fri 0 

7404 00 99 – – Andra Fri 0 

7405 00 00 Kopparförlegeringar Fri 0 

7406 Pulver och fjäll av koppar 

7406 10 00 – Pulver med annan än bladstruktur Fri 0 

7406 20 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll Fri 0 

7407 Stång och profiler av koppar 

7407 10 00 – Av raffinerad koppar 4,8 5 

– Av kopparlegering 

7407 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7407 21 10 – – – Stång 4,8 5 

7407 21 90 – – – Profiler 4,8 5 

7407 29 – – Av annan kopparlegering 

7407 29 10 – – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver) 

4,8 5 

7407 29 90 – – – Andra 4,8 5 

7408 Tråd av koppar 

– Av raffinerad koppar 

7408 11 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 6 mm 4,8 5
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7408 19 – – Annan 

7408 19 10 – – – Med ett största tvärmått av mer än 0,5 mm 4,8 5 

7408 19 90 – – – Med ett största tvärmått av högst 0,5 mm 4,8 5 

– Av kopparlegering 

7408 21 00 – – Av kopparzinklegering (mässing) 4,8 5 

7408 22 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

4,8 5 

7408 29 00 – – Av annan kopparlegering 4,8 5 

7409 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm 

– Av raffinerad koppar 

7409 11 00 – – I ringar eller rullar 4,8 5 

7409 19 00 – – Andra 4,8 5 

– Av kopparzinklegering (mässing) 

7409 21 00 – – I ringar eller rullar 4,8 5 

7409 29 00 – – Andra 4,8 5 

– Av koppartennlegering (brons) 

7409 31 00 – – I ringar eller rullar 4,8 5 

7409 39 00 – – Andra 4,8 5 

7409 40 – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

7409 40 10 – – Av kopparnickellegering 4,8 5 

7409 40 90 – – Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 4,8 5 

7409 90 00 – Av annan kopparlegering 4,8 5
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7410 Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med 
papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm 

– Utan förstärkning 

7410 11 00 – – Av raffinerad koppar 5,2 5 

7410 12 00 – – Av kopparlegering 5,2 5 

– Med förstärkning 

7410 21 00 – – Av raffinerad koppar 5,2 5 

7410 22 00 – – Av kopparlegering 5,2 5 

7411 Rör av koppar 

7411 10 – Av raffinerad koppar 

– – Raka 

7411 10 11 – – – Med en väggtjocklek av mer än 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 19 – – – Med en väggtjocklek av högst 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 90 – – Andra 4,8 5 

– Av kopparlegering 

7411 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7411 21 10 – – – Raka 4,8 5 

7411 21 90 – – – Andra 4,8 5 

7411 22 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

4,8 5 

7411 29 00 – – Andra 4,8 5 

7412 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar 

7412 10 00 – Av raffinerad koppar 5,2 5 

7412 20 00 – Av kopparlegering 5,2 5
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7413 00 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk 
isolering 

7413 00 20 – Av raffinerad koppar 5,2 5 

7413 00 80 – Av kopparlegering 5,2 5 

7415 Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av 
koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, 
bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande ar
tiklar, av koppar 

7415 10 00 – Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar 4 0 

– Andra artiklar, ogängade 

7415 21 00 – – Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 3 0 

7415 29 00 – – Andra 3 0 

– Andra artiklar, gängade 

7415 33 00 – – Skruvar; bultar och muttrar 3 0 

7415 39 00 – – Andra 3 0 

7418 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sa
nitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar 

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d. 

7418 11 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 3 0 

7418 19 – – Andra slag 

7418 19 10 – – – Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av så
dana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt 
delar till sådana apparater, av koppar 

4 0 

7418 19 90 – – – Andra 3 0 

7418 20 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 3 0
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7419 Andra varor av koppar 

7419 10 00 – Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor 3 0 

– Andra slag 

7419 91 00 – – Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade 3 0 

7419 99 – – Andra 

7419 99 10 – – – Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar 
med ett största tvärmått av högst 6 mm; klippnät av 
koppar 

4,3 0 

7419 99 30 – – – Fjädrar 4 0 

7419 99 90 – – – Andra 3 0 

75 KAPITEL 75 – NICKEL OCH VAROR AV NICKEL 

7501 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter 
vid framställning av nickel 

7501 10 00 – Nickelskärsten Fri 0 

7501 20 00 – Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställ
ning av nickel 

Fri 0 

7502 Nickel i obearbetad form 

7502 10 00 – Olegerad nickel Fri 0 

7502 20 00 – Nickellegeringar Fri 0 

7503 00 Avfall och skrot av nickel 

7503 00 10 – Av olegerad nickel Fri 0 

7503 00 90 – Av nickellegering Fri 0 

7504 00 00 Pulver och fjäll av nickel Fri 0 

7505 Stång, profiler och tråd av nickel 

– Stång och profiler 

7505 11 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7505 12 00 – – Av nickellegering 2,9 0 

– Tråd
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7505 21 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7505 22 00 – – Av nickellegering 2,9 0 

7506 Plåt, band och folier av nickel 

7506 10 00 – Av olegerad nickel Fri 0 

7506 20 00 – Av nickellegering 3,3 0 

7507 Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av 
nickel 

– Rör 

7507 11 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7507 12 00 – – Av nickellegering Fri 0 

7507 20 00 – Rördelar 2,5 0 

7508 Andra varor av nickel 

7508 10 00 – Duk, galler och nät av nickeltråd Fri 0 

7508 90 00 – Andra slag Fri 0 

76 KAPITEL 76 – ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM 

7601 Aluminium i obearbetad form 

7601 10 00 – Olegerat aluminium 3 3 

7601 20 – Aluminiumlegeringar 

7601 20 10 – – Primära 6 5 

– – Sekundära 

7601 20 91 – – – I form av göt eller i flytande form 6 5 

7601 20 99 – – – Andra 6 5 

7602 00 Avfall och skrot av aluminium 

– Avfall 

7602 00 11 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån; 
avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en 
tjocklek av högst 0,2 mm 

Fri 0
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7602 00 19 – – Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindu
strin) 

Fri 0 

7602 00 90 – Skrot Fri 0 

7603 Pulver och fjäll av aluminium 

7603 10 00 – Pulver med annan än bladstruktur 5 0 

7603 20 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll 5 0 

7604 Stång och profiler av aluminium 

7604 10 – Av olegerat aluminium 

7604 10 10 – – Stång 7,5 7 

7604 10 90 – – Profiler 7,5 7 

– Av aluminiumlegering 

7604 21 00 – – Ihåliga profiler 7,5 7 

7604 29 – – Andra 

7604 29 10 – – – Stång 7,5 7 

7604 29 90 – – – Profiler 7,5 7 

7605 Tråd av aluminium 

– Av olegerat aluminium 

7605 11 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 7,5 7 

7605 19 00 – – Annan 7,5 7 

– Av aluminiumlegering 

7605 21 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 7,5 7 

7605 29 00 – – Annan 7,5 7 

7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 
0,2 mm 

– Av kvadratisk eller rektangulär form 

7606 11 – – Av olegerat aluminium
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7606 11 10 – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 7,5 7 

– – – Andra 

– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 

7606 11 91 – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 7,5 7 

7606 11 93 – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 7,5 7 

7606 11 99 – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 7,5 7 

7606 12 – – Av aluminiumlegering 

7606 12 10 – – – Band för persienner 7,5 7 

– – – Andra 

7606 12 50 – – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 7,5 7 

– – – – Andra 

7606 12 91 – – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 7,5 7 

7606 12 93 – – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 7,5 7 

7606 12 99 – – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 7,5 7 

– Av annan form 

7606 91 00 – – Av olegerat aluminium 7,5 7 

7606 92 00 – – Av aluminiumlegering 7,5 7 

7607 Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta 
med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjock
lek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm 

– Utan förstärkning 

7607 11 – – Valsade men inte vidare bearbetade 

7607 11 10 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 7,5 7 

7607 11 90 – – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 7,5 7 

7607 19 – – Andra 

7607 19 10 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 7,5 7

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1423



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

7607 19 91 – – – – Självhäftande 7,5 7 

7607 19 99 – – – – Andra 7,5 7 

7607 20 – Med förstärkning 

7607 20 10 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
mindre än 0,021 mm 

10 7 

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 

7607 20 91 – – – Självhäftande 7,5 7 

7607 20 99 – – – Andra 7,5 7 

7608 Rör av aluminium 

7608 10 00 – Av olegerat aluminium 7,5 7 

7608 20 – Av aluminiumlegering 

7608 20 20 – – Svetsade 7,5 7 

– – Andra 

7608 20 81 – – – Endast strängpressade 7,5 7 

7608 20 89 – – – Andra 7,5 7 

7609 00 00 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium 5,9 5 

7610 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monterings
färdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner 
(t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk 
till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, 
räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. 
av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner 

7610 10 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 6 5 

7610 90 – Andra slag 

7610 90 10 – – Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster 7 3 

7610 90 90 – – Andra 6 5
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7611 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för 
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

6 0 

7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet 
förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för 
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

7612 10 00 – Förpackningstuber 6 5 

7612 90 – Andra slag 

7612 90 10 – – Tablettrör 6 0 

7612 90 20 – – Behållare av sådana slag som används till aerosoler 6 0 

– – Andra 

7612 90 91 – – – Med en rymd av minst 50 liter 6 0 

7612 90 98 – – – Med en rymd av mindre än 50 liter 6 0 

7613 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska för
tätad gas 

6 5 

7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan 
elektrisk isolering 

7614 10 00 – Med kärna av stål 6 5 

7614 90 00 – Andra slag 6 5 

7615 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av alumini
um; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium 

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d. 

7615 11 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 6 5 

7615 19 – – Andra slag 

7615 19 10 – – – Gjutna 6 5
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7615 19 90 – – – Andra slag 6 5 

7615 20 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 6 5 

7616 Andra varor av aluminium 

7616 10 00 – Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, ni
tar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och lik
nande artiklar 

6 5 

– Andra slag 

7616 91 00 – – Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumt
råd 

6 5 

7616 99 – – Andra 

7616 99 10 – – – Gjutna 6 5 

7616 99 90 – – – Andra 6 5 

78 KAPITEL 78 – BLY OCH VAROR AV BLY 

7801 Bly i obearbetad form 

7801 10 00 – Raffinerat bly 2,5 0 

– Annat 

7801 91 00 – – Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon 
som annat legeringsämne 

2,5 0 

7801 99 – – Annat 

7801 99 10 – – – För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver Fri 0 

– – – Annat 

7801 99 91 – – – – Blylegeringar 2,5 0 

7801 99 99 – – – – Annat 2,5 0 

7802 00 00 Avfall och skrot av bly Fri 0 

7804 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 

– Plåt, band och folier 

7804 11 00 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
högst 0,2 mm 

5 0 

7804 19 00 – – Andra 5 0
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7804 20 00 – Pulver och fjäll Fri 0 

7806 00 Andra varor av bly 

7806 00 10 – Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring 
av radioaktiva ämnen (Euratom) 

Fri 0 

7806 00 30 – Stång, profiler och tråd 5 0 

7806 00 50 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 5 0 

7806 00 90 – Andra slag 5 0 

79 KAPITEL 79 – ZINK OCH VAROR AV ZINK 

7901 Zink i obearbetad form 

– Olegerad zink 

7901 11 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent zink 2,5 0 

7901 12 – – Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink 

7901 12 10 – – – Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 
99,99 viktprocent zink 

2,5 0 

7901 12 30 – – – Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 
99,95 viktprocent zink 

2,5 0 

7901 12 90 – – – Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 
viktprocent zink 

2,5 0 

7901 20 00 – Zinklegeringar 2,5 0 

7902 00 00 Avfall och skrot av zink Fri 0 

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink 

7903 10 00 – Zinkstoft 2,5 0 

7903 90 00 – Andra slag 2,5 0 

7904 00 00 Stång, profiler och tråd av zink 5 0 

7905 00 00 Plåt, band och folier av zink 5 0 

7907 00 Andra varor av zink 

7907 00 10 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 5 0
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7907 00 90 – Andra slag 5 0 

80 KAPITEL 80 – TENN OCH VAROR AV TENN 

8001 Tenn i obearbetad form 

8001 10 00 – Olegerat tenn Fri 0 

8001 20 00 – Tennlegeringar Fri 0 

8002 00 00 Avfall och skrot av tenn Fri 0 

8003 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn Fri 0 

8007 00 Andra varor av tenn 

8007 00 10 – Plåt och band med en tjocklek av mer än 0,2 mm Fri 0 

8007 00 30 – Folie (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, 
papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärk
ningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm; pulver och 
fjäll 

Fri 0 

8007 00 50 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) Fri 0 

8007 00 90 – Andra Fri 0 

81 KAPITEL 81 – ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

8101 Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot 

8101 10 00 – Pulver 5 5 

– Andra slag 

8101 94 00 – – Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

5 5 

8101 96 00 – – Tråd 6 5 

8101 97 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8101 99 – – Andra 

8101 99 10 – – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

6 0 

8101 99 90 – – – Andra 7 0
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8102 Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot 

8102 10 00 – Pulver 4 3 

– Andra slag 

8102 94 00 – – Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

3 3 

8102 95 00 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

5 0 

8102 96 00 – – Tråd 6,1 3 

8102 97 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8102 99 00 – – Andra 7 0 

8103 Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot 

8103 20 00 – Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits en
bart genom sintring; pulver 

Fri 0 

8103 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8103 90 – Andra slag 

8103 90 10 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, tråd, plåt, band och folier 

3 0 

8103 90 90 – – Andra 4 0 

8104 Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och 
skrot 

– Magnesium i obearbetad form 

8104 11 00 – – Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium 5,3 5 

8104 19 00 – – Annat 4 3 

8104 20 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8104 30 00 – Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning; 
pulver 

4 0 

8104 90 00 – Andra slag 4 0
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8105 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och 
skrot 

8105 20 00 – Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver 

Fri 0 

8105 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8105 90 00 – Andra slag 3 0 

8106 00 Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot 

8106 00 10 – Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver Fri 0 

8106 00 90 – Andra 2 0 

8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot 

8107 20 00 – Kadmium i obearbetad form; pulver 3 3 

8107 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8107 90 00 – Andra slag 4 0 

8108 Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot 

8108 20 00 – Titan i obearbetad form; pulver 5 5 

8108 30 00 – Avfall och skrot 5 3 

8108 90 – Andra slag 

8108 90 30 – – Stång, profiler och tråd 7 3 

8108 90 50 – – Plåt, band och folier 7 3 

8108 90 60 – – Rör 7 3 

8108 90 90 – – Andra 7 3 

8109 Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot 

8109 20 00 – Zirkonium i obearbetad form; pulver 5 3 

8109 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8109 90 00 – Andra slag 9 5 

8110 Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot 

8110 10 00 – Antimon i obearbetad form; pulver 7 5
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8110 20 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8110 90 00 – Andra slag 7 0 

8111 00 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot 

– Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8111 00 11 – – Mangan i obearbetad form; pulver Fri 0 

8111 00 19 – – Avfall och skrot Fri 0 

8111 00 90 – Andra slag 5 0 

8112 Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indi
um, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av 
dessa metaller, inbegripet avfall och skrot 

– Beryllium 

8112 12 00 – – I obearbetad form; pulver Fri 0 

8112 13 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 19 00 – – Annat 3 0 

– Krom 

8112 21 – – I obearbetad form; pulver 

8112 21 10 – – – Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent nickel Fri 0 

8112 21 90 – – – Annat 3 3 

8112 22 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 29 00 – – Annat 5 0 

– Tallium 

8112 51 00 – – I obearbetad form; pulver 1,5 0 

8112 52 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 59 00 – – Annat 3 3 

– Andra slag
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8112 92 – – I obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8112 92 10 – – – Hafnium (celtium) 3 3 

– – – Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; 
germanium 

8112 92 21 – – – – Avfall och skrot Fri 0 

– – – – Annat 

8112 92 31 – – – – – Niob (columbium); rhenium 3 3 

8112 92 81 – – – – – Indium 2 0 

8112 92 89 – – – – – Gallium 1,5 0 

8112 92 91 – – – – – Vanadin Fri 0 

8112 92 95 – – – – – Germanium 4,5 3 

8112 99 – – Andra 

8112 99 20 – – – Hafnium (celtium); germanium 7 3 

8112 99 30 – – – Niob (columbium); rhenium 9 5 

8112 99 70 – – – Gallium; indium; vanadin 3 0 

8113 00 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot 

8113 00 20 – I obearbetad form 4 3 

8113 00 40 – Avfall och skrot Fri 0 

8113 00 90 – Andra slag 5 0 

82 KAPITEL 82 – VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH 
GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyff
lar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; 
yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och lik
nande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häck
saxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av 
sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

8201 10 00 – Spadar och skyfflar 1,7 0 

8201 20 00 – Högafflar och grepar 1,7 0
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8201 30 00 – Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 1,7 0 

8201 40 00 – Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 1,7 0 

8201 50 00 – Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet 
fjäderfäsaxar) 

1,7 0 

8201 60 00 – Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två hän
der 

1,7 0 

8201 90 00 – Andra handverktyg och handredskap av sådana slag som 
används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk 

1,7 0 

8202 Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, 
spårfräsar och otandade sågblad) 

8202 10 00 – Handsågar 1,7 0 

8202 20 00 – Bandsågblad 1,7 0 

– Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och spårfräsar) 

8202 31 00 – – Med verksam del av stål 2,7 0 

8202 39 00 – – Andra slag, inbegripet delar 2,7 0 

8202 40 00 – Sågkedjor för motorsågar 1,7 0 

– Andra sågblad 

8202 91 00 – – Raka sågblad för metallbearbetning 2,7 0 

8202 99 – – Andra slag 

– – – Med verksam del av stål 

8202 99 11 – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8202 99 19 – – – – För bearbetning av andra material 2,7 0 

8202 99 90 – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8203 Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåt
saxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande hand
verktyg 

8203 10 00 – Filar, raspar och liknande verktyg 1,7 0
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8203 20 – Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger) pincet
ter och liknande verktyg 

8203 20 10 – – Pincetter 1,7 0 

8203 20 90 – – Andra 1,7 0 

8203 30 00 – Plåtsaxar och liknande verktyg 1,7 0 

8203 40 00 – Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg 1,7 0 

8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); ut
bytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 

– Skruvnycklar och skiftnycklar 

8204 11 00 – – Skruvnycklar 1,7 0 

8204 12 00 – – Skiftnycklar 1,7 0 

8204 20 00 – Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 1,7 0 

8205 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, 
skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedald
rivna slipstenar och slipskivor med ställning 

8205 10 00 – Borr- och gängverktyg 1,7 0 

8205 20 00 – Hammare och släggor 3,7 0 

8205 30 00 – Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för 
träbearbetning 

3,7 0 

8205 40 00 – Skruvmejslar 3,7 0 

– Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter) 

8205 51 00 – – Verktyg och redskap för hushållsbruk 3,7 0 

8205 59 – – Andra 

8205 59 10 – – – Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare 
och målare 

3,7 0 

8205 59 30 – – – Patrondrivna apparater för nitning, pluggning, etc. 2,7 0
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8205 59 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8205 60 00 – Blåslampor 2,7 0 

8205 70 00 – Skruvstycken, skruvtvingar o.d. 3,7 0 

8205 80 00 – Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna 
slipstenar och slipskivor med ställning 

2,7 0 

8205 90 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

3,7 0 

8206 00 00 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i 
detaljhandelsförpackningar 

3,7 0 

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för 
verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, 
borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller 
skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matri
ser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller 
jordborrning 

– Verktyg för berg- eller jordborrning 

8207 13 00 – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 19 – – Andra, inbegripet delar 

8207 19 10 – – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

8207 19 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8207 20 – Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning 
av metall 

8207 20 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

8207 20 90 – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 30 – Verktyg för pressning eller stansning 

8207 30 10 – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 30 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 40 – Verktyg för gängning 

– – För metallbearbetning 

8207 40 10 – – – Gängtappar 2,7 0 

8207 40 30 – – – Andra gängverktyg 2,7 0
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8207 40 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 50 – Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborrning 

8207 50 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 50 30 – – – Mur- och betongborrar 2,7 0 

– – – Andra slag 

– – – – För metallbearbetning 

8207 50 50 – – – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 50 60 – – – – – Med verksam del av snabbstål 2,7 0 

8207 50 70 – – – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 50 90 – – – – Andra slag 2,7 0 

8207 60 – Verktyg för arborrning o.d. eller driftning 

8207 60 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

– – – För arborrning 

8207 60 30 – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 60 50 – – – – Andra slag 2,7 0 

– – – För brotschning 

8207 60 70 – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 60 90 – – – – Andra slag 2,7 0 

8207 70 – Verktyg för fräsning 

– – För metallbearbetning 

8207 70 10 – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

– – – Med verksam del av annat material 

8207 70 31 – – – – Skaftfräsar 2,7 0
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8207 70 35 – – – – Gängfräsar 2,7 0 

8207 70 38 – – – – Andra 2,7 0 

8207 70 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 80 – Verktyg för svarvning 

– – För metallbearbetning 

8207 80 11 – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 80 19 – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 80 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 90 – Andra utbytbara verktyg 

8207 90 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 90 30 – – – Klingor till skruvmejslar 2,7 0 

8207 90 50 – – – Verktyg för kuggskärning 2,7 0 

– – – Andra 

– – – – Med verksam del av kermet 

8207 90 71 – – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 90 78 – – – – – Andra slag 2,7 0 

– – – – Med verksam del av annat material 

8207 90 91 – – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 90 99 – – – – – Andra slag 2,7 0 

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater 

8208 10 00 – För metallbearbetning 1,7 0 

8208 20 00 – För träbearbetning 1,7 0 

8208 30 – För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livs
medelsindustrin 

8208 30 10 – – Cirkelsågar 1,7 0 

8208 30 90 – – Andra slag 1,7 0
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8208 40 00 – För maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk 

1,7 0 

8208 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8209 00 Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omontera
de, av kermet 

8209 00 20 – Vändskär 2,7 0 

8209 00 80 – Andra slag 2,7 0 

8210 00 00 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger 
högst 10 kg och som används för beredning eller servering 
av matvaror eller drycker 

2,7 0 

8211 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsk
nivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana 
knivar 

8211 10 00 – Satser med olika artiklar 8,5 3 

– Andra slag 

8211 91 – – Bordsknivar med fast blad 

8211 91 30 – – – Bordsknivar med skaft och blad av rostfritt stål 8,5 3 

8211 91 80 – – – Andra 8,5 3 

8211 92 00 – – Andra knivar med fast blad 8,5 3 

8211 93 00 – – Andra knivar än sådana med fast blad 8,5 3 

8211 94 00 – – Knivblad 6,7 0 

8211 95 00 – – Skaft av oädel metall 2,7 0 

8212 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt 
blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 

8212 10 – Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) 

8212 10 10 – – Rakhyvlar med icke- utbytbara blad 2,7 0 

8212 10 90 – – Andra slag 2,7 0 

8212 20 00 – Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 2,7 0 

8212 90 00 – Andra delar 2,7 0
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8213 00 00 Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt 
skär till saxar enligt detta nummer 

4,2 0 

8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, 
huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller 
för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar 
för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) 

8214 10 00 – Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt 
blad till sådana artiklar 

2,7 0 

8214 20 00 – Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (in
begripet nagelfilar) 

2,7 0 

8214 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, soc
kertänger och liknande köks- och bordsartiklar 

8215 10 – Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som 
är förgylld, försilvrad eller platinerad 

8215 10 20 – – Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller 
platinerade 

4,7 0 

– – Andra slag 

8215 10 30 – – – Av rostfritt stål 8,5 3 

8215 10 80 – – – Andra 4,7 0 

8215 20 – Andra satser med olika artiklar 

8215 20 10 – – Av rostfritt stål 8,5 3 

8215 20 90 – – Andra 4,7 0 

– Andra slag 

8215 91 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 4,7 0 

8215 99 – – Andra 

8215 99 10 – – – Av rostfritt stål 8,5 3 

8215 99 90 – – – Andra 4,7 0
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83 KAPITEL 83 – DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL 

8301 Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elekt
riska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe, 
försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i 
detta nummer nämnda artiklar 

8301 10 00 – Hänglås 2,7 0 

8301 20 00 – Lås av sådana slag som används till motorfordon 2,7 0 

8301 30 00 – Lås av sådana slag som används till möbler 2,7 0 

8301 40 – Andra lås 

– – Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader 

8301 40 11 – – – Cylinderlås 2,7 0 

8301 40 19 – – – Andra 2,7 0 

8301 40 90 – – Andra lås 2,7 0 

8301 50 00 – Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås 2,7 0 

8301 60 00 – Delar 2,7 0 

8301 70 00 – Separat föreliggande nycklar 2,7 0 

8302 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga 
för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rull
gardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, 
skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel 
metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska 
dörrstängare av oädel metall 

8302 10 00 – Gångjärn 2,7 0 

8302 20 00 – Länkrullar 2,7 0 

8302 30 00 – Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfor
don 

2,7 0 

– Andra beslag och liknande artiklar 

8302 41 00 – – Lämpliga för byggnader 2,7 0 

8302 42 00 – – Andra, lämpliga för möbler 2,7 0 

8302 49 00 – – Andra 2,7 0
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8302 50 00 – Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d. 2,7 0 

8302 60 00 – Automatiska dörrstängare 2,7 0 

8303 00 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade 
eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt 
kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall 

8303 00 10 – Kassaskåp, kassakistor, armerade eller på annat sätt förstärk
ta 

2,7 0 

8303 00 30 – Dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förs
tärkta 

2,7 0 

8303 00 90 – Kassaskrin, dokumentskrin o.d. 2,7 0 

8304 00 00 Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthålla
re, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skrivbords
artiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt 
nr 9403 

2,7 0 

8305 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, 
pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande 
kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för t.ex. 
kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel metall 

8305 10 00 – Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare 2,7 0 

8305 20 00 – Häftklammer i staplar 2,7 0 

8305 90 00 – Andra, inbegripet delar 2,7 0 

8306 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oä
del metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel 
metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oä
del metall; speglar av oädel metall 

8306 10 00 – Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. Fri 0 

– Statyetter och andra prydnadsföremål 

8306 21 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade Fri 0 

8306 29 – – Andra 

8306 29 10 – – – Av koppar Fri 0 

8306 29 90 – – – Av annan oädel metall Fri 0 

8306 30 00 – Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar 2,7 0 

8307 Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopplings
anordningar 

8307 10 00 – Av järn eller stål 2,7 0
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8307 90 00 – Av annan oädel metall 2,7 0 

8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, 
hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana 
slag som används till kläder, skodon, markiser, handväskor, 
reseffekter e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; 
pärlor och paljetter, av oädel metall 

8308 10 00 – Hakar, hyskor och snörhålsringar 2,7 0 

8308 20 00 – Rörnitar och tvåspetsnitar 2,7 0 

8308 90 00 – Andra, inbegripet delar 2,7 0 

8309 Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkap
syler och proppar med pip), sprundtappar med gängning, 
sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, 
av oädel metall 

8309 10 00 – Kronkorkar 2,7 0 

8309 90 – Andra slag 

8309 90 10 – – Blykapsyler; aluminiumkapsyler med diameter av mer än 
21 mm 

3,7 0 

8309 90 90 – – Andra 2,7 0 

8310 00 00 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, 
bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag 
av sådana som omfattas av nr 9405 

2,7 0 

8311 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter av 
oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med fluss
medel, av sådana slag som används för lödning eller svetsning 
eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hårdmetall; 
tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för 
metallsprutning 

8311 10 – Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljus
bågssvetsning 

8311 10 10 – – Svetselektroder fyllda med järn eller stål och överdragna 
med eldfast material 

2,7 0 

8311 10 90 – – Andra 2,7 0 

8311 20 00 – Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning 2,7 0 

8311 30 00 – Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning 
eller svetsning med låga 

2,7 0 

8311 90 00 – Andra slag 2,7 0
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XVI AVDELNING XVI – MASKINER OCH APPARATER SAMT 
MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR 
TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING EL
LER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPEL
NING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR 
TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA 
APPARATER 

84 KAPITEL 84 – KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKI
NER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR 
TILL SÅDANA VAROR 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; 
maskiner och apparater för isotopseparation 

8401 10 00 – Kärnreaktorer 5,7 0 

8401 20 00 – Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till 
sådana 

3,7 0 

8401 30 00 – Obestrålade bränsleelement 3,7 0 

8401 40 00 – Delar till kärnreaktorer 3,7 0 

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varm
vattenpannor för centraluppvärmning som också kan pro
ducera lågtrycksånga); hetvattenpannor 

– Ångpannor och andra ånggeneratorer 

8402 11 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av mer än 45 ton 
per timme 

2,7 0 

8402 12 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton 
per timme 

2,7 0 

8402 19 – – Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybrid
pannor 

8402 19 10 – – – Tubpannor 2,7 0 

8402 19 90 – – – Andra 2,7 0 

8402 20 00 – Hetvattenpannor 2,7 0 

8402 90 00 – Delar 2,7 0 

8403 Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt 
nr 8402 

8403 10 – Värmepannor 

8403 10 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

8403 10 90 – – Andra 2,7 0
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8403 90 – Delar 

8403 90 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

8403 90 90 – – Andra 2,7 0 

8404 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenerato
rer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 (t.ex. econo
misers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för 
stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner 

8404 10 00 – Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenera
torer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 

2,7 0 

8404 20 00 – Kondensorer för ångmaskiner 2,7 0 

8404 90 00 – Delar 2,7 0 

8405 Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som 
arbetar med vatten, även med gasrenare 

8405 10 00 – Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för framställning av acetylengas samt liknande 
gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare 

1,7 0 

8405 90 00 – Delar 1,7 0 

8406 Ångturbiner 

8406 10 00 – Turbiner för framdrivning av fartyg 2,7 0 

– Andra turbiner 

8406 81 – – Med en effekt av mer än 40 MW 

8406 81 10 – – – Ångturbiner för elektriska generatorer 2,7 0 

8406 81 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8406 82 – – Med en effekt av högst 40 MW 

– – – Ångturbiner för elektriska generatorer med en effekt av 

8406 82 11 – – – – Högst 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 – – – – Mer än 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8406 90 – Delar 

8406 90 10 – – Statorblad, rotorer och rotorblad 2,7 0 

8406 90 90 – – Andra 2,7 0
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8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- 
och återgående eller roterande kolvar 

8407 10 00 – Motorer till luftfartyg 1,7 0 

– Motorer för fartygsdrift 

8407 21 – – Utombordsmotorer 

8407 21 10 – – – Med en cylindervolym av högst 325 cm 3 6,2 0 

– – – Med en cylindervolym av mer än 325 cm 3 

8407 21 91 – – – – Med en effekt av högst 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 – – – – Med en effekt av mer än 30 kW 4,2 0 

8407 29 – – Andra 

8407 29 20 – – – Med en effekt av högst 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 – – – Med en effekt av mer än 200 kW 4,2 0 

– Motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag 
som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och 
med en cylindervolym av 

8407 31 00 – – Högst 50 cm 3 2,7 0 

8407 32 – – Mer än 50 cm 3 men högst 250 cm 3 

8407 32 10 – – – Med en cylindervolym av mer än 50 cm 3 men högst 
125 cm 3 

2,7 0 

8407 32 90 – – – Med en cylindervolym av mer än 125 cm 3 men högst 
250 cm 3 

2,7 0 

8407 33 – – Mer än 250 cm 3 men högst 1 000 cm 3 

8407 33 10 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; motorfordon enligt 
nr 8703, 8704 och 8705 

2,7 0 

8407 33 90 – – – Andra 2,7 0 

8407 34 – – Mer än 1 000 cm 3 

8407 34 10 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt 
nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en 
cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motorfordon 
enligt nr 8705 

2,7 0 

– – – Andra 

8407 34 30 – – – – Begagnade 4,2 0 

– – – – Nya, med en cylindervolym av

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1445



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8407 34 91 – – – – – Högst 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 34 99 – – – – – Mer än 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 90 – Andra motorer 

8407 90 10 – – Med en cylindervolym av högst 250 cm 3 2,7 0 

– – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 

8407 90 50 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt un
dernr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon 
enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor 
med en cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motor
fordon enligt nr 8705 

2,7 0 

– – – Andra 

8407 90 80 – – – – Med en effekt av högst 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 – – – – Med en effekt av mer än 10 kW 4,2 0 

8408 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- 
eller semidieselmotorer) 

8408 10 – Motorer för fartygsdrift 

– – Begagnade 

8408 10 11 – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr 
8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 19 – – – Andra 2,7 0 

– – Nya, med en effekt av 

– – – Högst 15 kW 

8408 10 22 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 24 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 15 kW men högst 50 kW 

8408 10 26 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 28 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 50 kW men högst 100 kW
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8408 10 31 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 39 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 

8408 10 41 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 49 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 200 kW men högst 300 kW 

8408 10 51 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 59 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 

8408 10 61 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 69 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 

8408 10 71 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 79 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 1 000 kW med högst 5 000 kW 

8408 10 81 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 89 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 5 000 kW 

8408 10 91 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 99 – – – – Andra 2,7 0 

8408 20 – Motorer av sådana slag som används för framdrivning av 
fordon enligt kap. 87
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8408 20 10 – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 
8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en 
cylindervolym understigande 2 500 cm 3 , motorfordon en
ligt nr 8705 

2,7 0 

– – Andra 

– – – För hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med 
en effekt av 

8408 20 31 – – – – Högst 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 20 37 – – – – Mer än 100 kW 4,2 0 

– – – För andra fordon enligt kap. 87, med en effekt av 

8408 20 51 – – – – Högst 50 kW 4,2 0 

8408 20 55 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 20 57 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 4,2 0 

8408 20 99 – – – – Mer än 200 kW 4,2 0 

8408 90 – Andra motorer 

8408 90 21 – – För drift av spårbundna trafikmedel 4,2 0 

– – Andra 

8408 90 27 – – – Begagnade 4,2 0 

– – – Nya, med en effekt av 

8408 90 41 – – – – Högst 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 – – – – Mer än 15 kW men högst 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 – – – – Mer än 30 kW men högst 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 90 61 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 4,2 0 

8408 90 65 – – – – Mer än 200 kW men högst 300 kW 4,2 0 

8408 90 67 – – – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 4,2 0 

8408 90 81 – – – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 4,2 0 

8408 90 85 – – – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW 4,2 0 

8408 90 89 – – – – Mer än 5 000 kW 4,2 0
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8409 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408 

8409 10 00 – Till luftfartygsmotorer 1,7 0 

– Andra slag 

8409 91 00 – – Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till 
förbränningskolvmotorer med gnisttändning 

2,7 0 

8409 99 00 – – Andra 2,7 0 

8410 Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana 
maskiner 

– Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av 

8410 11 00 – – Högst 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 – – Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW 4,5 0 

8410 13 00 – – Mer än 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 – Delar, inbegripet regulatorer 

8410 90 10 – – Av gjutet järn eller stål 4,5 0 

8410 90 90 – – Andra 4,5 0 

8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbin
motorer 

– Turbojetmotorer 

8411 11 00 – – Med en dragkraft av högst 25 kN 3,2 0 

8411 12 – – Med en dragkraft av mer än 25 kN 

8411 12 10 – – – Med en dragkraft av mer än 25 kN men högst 44 kN 2,7 0 

8411 12 30 – – – Med en dragkraft av mer än 44 kN men högst 132 kN 2,7 0 

8411 12 80 – – – Med en dragkraft av mer än 132 kN 2,7 0 

– Turbopropmotorer 

8411 21 00 – – Med en effekt av högst 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 – – Med en effekt av mer än 1 100 kW 

8411 22 20 – – – Med en effekt av mer än 1 100 kW men högst 
3 730 kW 

2,7 0 

8411 22 80 – – – Med en effekt av mer än 3 730 kW 2,7 0 

– Andra gasturbinmotorer 

8411 81 00 – – Med en effekt av högst 5 000 kW 4,1 0
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8411 82 – – Med en effekt av mer än 5 000 kW 

8411 82 20 – – – Med en effekt av mer än 5 000 kW men högst 
20 000 kW 

4,1 0 

8411 82 60 – – – Med en effekt av mer än 20 000 kW men högst 
50 000 kW 

4,1 0 

8411 82 80 – – – Med en effekt av mer än 50 000 kW 4,1 0 

– Delar 

8411 91 00 – – Till turbojet- och turbopropmotorer 2,7 0 

8411 99 00 – – Andra 4,1 0 

8412 Andra motorer 

8412 10 00 – Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 2,2 0 

– Hydrauliska motorer 

8412 21 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 

8412 21 20 – – – Hydrauliska system 2,7 0 

8412 21 80 – – – Andra 2,7 0 

8412 29 – – Andra 

8412 29 20 – – – Hydrauliska system 4,2 0 

– – – Andra 

8412 29 81 – – – – Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors) 4,2 0 

8412 29 89 – – – – Andra 4,2 0 

– Tryckluftsmotorer 

8412 31 00 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 4,2 0 

8412 39 00 – – Andra 4,2 0 

8412 80 – Andra slag 

8412 80 10 – – Ångmaskiner 2,7 0 

8412 80 80 – – Andra 4,2 0 

8412 90 – Delar
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8412 90 20 – – För andra reaktionsmotorer än turbojetmotorer 1,7 0 

8412 90 40 – – För hydrauliska motorer 2,7 0 

8412 90 80 – – Andra 2,7 0 

8413 Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeele
vatorer 

– Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mät
anordning 

8413 11 00 – – Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som an
vänds på bensinstationer eller i garage 

1,7 0 

8413 19 00 – – Andra 1,7 0 

8413 20 00 – Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413 11 eller 
8413 19 

1,7 0 

8413 30 – Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbrän
ningskolvmotorer 

8413 30 20 – – Insprutningspumpar 1,7 0 

8413 30 80 – – Andra 1,7 0 

8413 40 00 – Betongpumpar 1,7 0 

8413 50 – Andra kolv- eller membranpumpar 

8413 50 20 – – Hydrauliska enheter 1,7 0 

8413 50 40 – – Doseringspumpar 1,7 0 

– – Andra 

– – – Kolvpumpar 

8413 50 61 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0 

8413 50 69 – – – – Andra 1,7 0 

8413 50 80 – – – Andra 1,7 0 

8413 60 – Andra roterande förträngningspumpar 

8413 60 20 – – Hydrauliska enheter 1,7 0 

– – Andra 

– – – Kugghjulspumpar 

8413 60 31 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0
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8413 60 39 – – – – Andra 1,7 0 

– – – Vätskeringspumpar 

8413 60 61 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0 

8413 60 69 – – – – Andra 1,7 0 

8413 60 70 – – – Skruvpumpar 1,7 0 

8413 60 80 – – – Andra 1,7 0 

8413 70 – Andra centrifugalpumpar 

– – Dränkbara pumpar 

8413 70 21 – – – Enstegs 1,7 0 

8413 70 29 – – – Flerstegs 1,7 0 

8413 70 30 – – Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och 
varmvattensanläggningar 

1,7 0 

– – Andra, med utloppsdiameter av 

8413 70 35 – – – Högst 15 mm 1,7 0 

– – – Mer än 15 mm 

8413 70 45 – – – – Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul 1,7 0 

– – – – Pumpar med radialhjul 

– – – – – Enstegs 

– – – – – – Enkelsugande pumpar 

8413 70 51 – – – – – – – I hopbyggt skick (monobloc) 1,7 0 

8413 70 59 – – – – – – – Andra 1,7 0 

8413 70 65 – – – – – – Dubbelsugande pumpar 1,7 0 

8413 70 75 – – – – – Flerstegs 1,7 0 

– – – – Andra centrifugalpumpar 

8413 70 81 – – – – – Enstegs 1,7 0 

8413 70 89 – – – – – Flerstegs 1,7 0 

– Andra pumpar; vätskeelevatorer 

8413 81 00 – – Pumpar 1,7 0
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8413 82 00 – – Vätskeelevatorer 1,7 0 

– Delar 

8413 91 00 – – Till pumpar 1,7 0 

8413 92 00 – – Till vätskeelevatorer 1,7 0 

8414 Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra 
gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirku
lationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter 

8414 10 – Vakuumpumpar 

8414 10 20 – – För användning vid tillverkning av halvledare 1,7 0 

– – Andra slag 

8414 10 25 – – – Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylar
pumpar och Rootsvakuumpumpar 

1,7 0 

– – – Andra 

8414 10 81 – – – – Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar 1,7 0 

8414 10 89 – – – – Andra 1,7 0 

8414 20 – Hand- eller fotdrivna luftpumpar 

8414 20 20 – – Cykelpumpar 1,7 0 

8414 20 80 – – Andra 2,2 0 

8414 30 – Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller 
frysutrustning 

8414 30 20 – – Högst 0,4 kW 2,2 0 

– – Mer än 0,4 kW 

8414 30 81 – – – Hermetiska eller halvhermetiska 2,2 0 

8414 30 89 – – – Andra 2,2 0 

8414 40 – Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede av
sett att dragas 

8414 40 10 – – Med en kapacitet per minut av högst 2 m 3 2,2 0 

8414 40 90 – – Med en kapacitet per minut av mer än 2 m 3 2,2 0 

– Fläktar 

8414 51 00 – – Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd 
elektrisk motor med en effekt av högst 125 W 

3,2 0
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8414 59 – – Andra 

8414 59 20 – – – Propellerfläktar 2,3 0 

8414 59 40 – – – Centrifugalfläktar 2,3 0 

8414 59 80 – – – Andra 2,3 0 

8414 60 00 – Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sid
längd av högst 120 cm 

2,7 0 

8414 80 – Andra 

– – Turbokompressorer 

8414 80 11 – – – Enstegs 2,2 0 

8414 80 19 – – – Flerstegs 2,2 0 

– – Kolvkompressorer med övertryck av 

– – – Högst 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 22 – – – – Högst 60 m 3 2,2 0 

8414 80 28 – – – – Mer än 60 m 3 2,2 0 

– – – Mer än 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 51 – – – – Högst 120 m 3 2,2 0 

8414 80 59 – – – – Mer än 120 m 3 2,2 0 

– – Rotationskompressorer 

8414 80 73 – – – Med en axel 2,2 0 

– – – Med flera axlar 

8414 80 75 – – – – Skruvkompressorer 2,2 0 

8414 80 78 – – – – Andra 2,2 0 

8414 80 80 – – Andra 2,2 0 

8414 90 00 – Delar 2,2 0 

8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven 
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuk
tighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan 
regleras separat 

8415 10 – Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet 
eller av typen ”split-system” (system bestående av separata 
komponenter)
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8415 10 10 – – Hopbyggda till en enhet 2,2 0 

8415 10 90 – – Av typen ”split-system” 2,7 0 

8415 20 00 – Av sådant slag som används för personer, i motorfordon 2,7 0 

– Andra slag 

8415 81 00 – – Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av 
avkylnings-/uppvärmningskretsloppet (reversibla värme
pumpar) 

2,7 0 

8415 82 00 – – Andra, innehållande en kylenhet 2,7 0 

8415 83 00 – – Utan kylenhet 2,7 0 

8415 90 00 – Delar 2,7 0 

8416 Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, 
till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt me
kaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande 
av aska och liknande anordningar för sådana apparater 

8416 10 – Brännare för flytande bränsle 

8416 10 10 – – Med inbyggd automatisk kontrollanordning 1,7 0 

8416 10 90 – – Andra 1,7 0 

8416 20 – Andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare 

8416 20 10 – – Endast för gas, hopbyggt skick (monobloc), med inbyggt 
fläkt och kontrollanordning 

1,7 0 

8416 20 90 – – Andra 1,7 0 

8416 30 00 – Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eld
stadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska 
och liknande anordningar för sådana apparater 

1,7 0 

8416 90 00 – Delar 1,7 0 

8417 Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, 
icke elektriska 

8417 10 00 – Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling 
av malm, sulfidmineral eller metall 

1,7 0 

8417 20 – Ugnar för bagerier och konditorier 

8417 20 10 – – Tunnelugnar 1,7 0 

8417 20 90 – – Andra 1,7 0 

8417 80 – Andra slag 

8417 80 10 – – Förbränningsugnar för avfall 1,7 0
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8417 80 20 – – Tunnel- och muffelugnar för bränning av keramiska pro
dukter 

1,7 0 

8417 80 80 – – Andra 1,7 0 

8417 90 00 – Delar 1,7 0 

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska 
och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsappara
ter enligt nr 8415 

8418 10 – Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar 

8418 10 20 – – Med en rymd av mer än 340 liter 1,9 0 

8418 10 80 – – Andra 1,9 0 

– Kylskåp av hushållstyp 

8418 21 – – Kompressionskylskåp 

8418 21 10 – – – Med en rymd av mer än 340 liter 1,5 0 

– – – Andra 

8418 21 51 – – – – Bordsmodeller 2,5 0 

8418 21 59 – – – – Inbyggnadsmodeller 1,9 0 

– – – – Andra, med en rymd av 

8418 21 91 – – – – – Högst 250 liter 2,5 0 

8418 21 99 – – – – – Mer än 250 liter men högst 340 liter 1,9 0 

8418 29 00 – – Andra 2,2 0 

8418 30 – Frysboxar med en rymd av högst 800 liter 

8418 30 20 – – Med en rymd av högst 400 liter 2,2 0 

8418 30 80 – – Med en rymd av mer än 400 liter men högst 800 liter 2,2 0 

8418 40 – Frysskåp med en rymd av högst 900 liter 

8418 40 20 – – Med en rymd av högst 250 liter 2,2 0 

8418 40 80 – – Med en rymd av mer än 250 liter men högst 900 liter 2,2 0
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8418 50 – Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o.d.) 
för lagring och visning av varor, med kyl- eller frysutrust
ning 

– – Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat 

8418 50 11 – – – För frysta varor 2,2 0 

8418 50 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Andra kyl- och frysmöbler 

8418 50 91 – – – För djupfrysning (med undantag av varor enligt 
nr 8418 30 och 8418 40) 

2,2 0 

8418 50 99 – – – Andra 2,2 0 

– Annan kyl- eller frysutrustning; värmepumpar 

8418 61 00 – – Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt 
nr 8415 

2,2 0 

8418 69 00 – – Andra 2,2 0 

– Delar 

8418 91 00 – – Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning 2,2 0 

8418 99 – – Andra 

8418 99 10 – – – Evaporatörer och kondensorer, dock inte för apparater för 
hushållsbruk 

2,2 0 

8418 99 90 – – – Andra slag 2,2 0 

8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning 
(med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr 
8514), för behandling av material genom förfaranden som 
inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, 
rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, 
ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondense
ring eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av 
sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- 
eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska 

– Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke 
elektriska 

8419 11 00 – – Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare 2,6 0 

8419 19 00 – – Andra 2,6 0 

8419 20 00 – Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk 
eller för laboratoriebruk 

Fri 0 

– Maskiner och apparater för torkning
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8419 31 00 – – För jordbruksprodukter 1,7 0 

8419 32 00 – – För trä, pappersmassa, papper eller papp 1,7 0 

8419 39 – – Andra 

8419 39 10 – – – För varor av keramiskt material 1,7 0 

8419 39 90 – – – Andra 1,7 0 

8419 40 00 – Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 1,7 0 

8419 50 00 – Värmeväxlare 1,7 0 

8419 60 00 – Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan 
gas till vätska 

1,7 0 

– Andra maskiner och apparater 

8419 81 – – För beredning av varma drycker, för matlagning eller för 
uppvärmning av mat 

8419 81 20 – – – Maskiner för framställning av kaffe och andra varma dryc
ker 

2,7 0 

8419 81 80 – – – Andra 1,7 0 

8419 89 – – Andra 

8419 89 10 – – – Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning 
(utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten 

1,7 0 

8419 89 30 – – – Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av 
metall 

2,4 0 

8419 89 98 – – – Andra 2,4 0 

8419 90 – Delar 

8419 90 15 – – Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00 Fri 0 

8419 90 85 – – Andra 1,7 0 

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för be
arbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner 

8420 10 – Kalandrar och andra valsmaskiner 

8420 10 10 – – Av sådana slag som används i textilindustrin 1,7 0 

8420 10 30 – – Av sådana slag som används i papperindustrin 1,7 0 

8420 10 50 – – Av sådana slag som används i gummi- eller plastindustri
erna 

1,7 0 

8420 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Delar
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8420 91 – – Valsar 

8420 91 10 – – – Av gjutjärn 1,7 0 

8420 91 80 – – – Andra 2,2 0 

8420 99 00 – – Andra 2,2 0 

8421 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater 
för filtrering eller rening av vätskor eller gaser 

– Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger 

8421 11 00 – – Mjölkseparatorer 2,2 0 

8421 12 00 – – Torkcentrifuger för tvätt 2,7 0 

8421 19 – – Andra 

8421 19 20 – – – Centrifuger av det slag som används i laboratorier 1,5 0 

8421 19 70 – – – Andra Fri 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 

8421 21 00 – – För filtrering eller rening av vatten 1,7 0 

8421 22 00 – – För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten 1,7 0 

8421 23 00 – – Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer 1,7 0 

8421 29 00 – – Andra 1,7 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser 

8421 31 00 – – Luftrenare till förbränningsmotorer 1,7 0 

8421 39 – – Andra 

8421 39 20 – – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft 1,7 0 

– – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra 
gaser 

8421 39 40 – – – – Med hjälp av vätskor 1,7 0 

8421 39 60 – – – – Med katalytisk metod 1,7 0 

8421 39 90 – – – – Andra 1,7 0 

– Delar
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8421 91 00 – – Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger 1,7 0 

8421 99 00 – – Andra 1,7 0 

8422 Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller 
torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater 
för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flas
kor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackning
ar; andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslag
ning av varor genom värmekrympning (heat-shrink)); appara
ter för inpressning av kolsyra i drycker 

– Diskmaskiner 

8422 11 00 – – Av hushållstyp 2,7 0 

8422 19 00 – – Andra 1,7 0 

8422 20 00 – Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flas
kor eller andra kärl 

1,7 0 

8422 30 00 – Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsyle
ring eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, 
säckar eller andra förpackningar; apparater för inpressning 
av kolsyra i drycker 

1,7 0 

8422 40 00 – Andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet sådana för inslagning genom vär
mekrympning) 

1,7 0 

8422 90 – Delar 

8422 90 10 – – Till diskmaskiner 1,7 0 

8422 90 90 – – Andra 1,7 0 

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mind
re), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för 
vågar 

8423 10 – Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar 

8423 10 10 – – Hushållsvågar 1,7 0 

8423 10 90 – – Andra 1,7 0 

8423 20 00 – Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer 1,7 0 

8423 30 00 – Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra do
seringsvågar, inbegripet vågar med behållare 

1,7 0 

– Andra vågar
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8423 81 – – Med en kapacitet av högst 30 kg 

8423 81 10 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

1,7 0 

8423 81 30 – – – Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade 
varor 

1,7 0 

8423 81 50 – – – Butiksvågar 1,7 0 

8423 81 90 – – – Andra 1,7 0 

8423 82 – – Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg 

8423 82 10 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

1,7 0 

8423 82 90 – – – Andra 1,7 0 

8423 89 00 – – Andra 1,7 0 

8423 90 00 – Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar 1,7 0 

8424 Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, 
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brands
läckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande 
apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande 
apparater 

8424 10 – Brandsläckningsapparater, även laddade 

8424 10 20 – – Med en vikt av högst 21 kg 1,7 0 

8424 10 80 – – Andra 1,7 0 

8424 20 00 – Sprutpistoler och liknande apparater 1,7 0 

8424 30 – Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande appara
ter 

– – Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor 

8424 30 01 – – – Med uppvärmningsanordning 1,7 0 

– – – Andra med motoreffekt av 

8424 30 05 – – – – Högst 7,5 kW 1,7 0 

8424 30 09 – – – – Mer än 7,5 kW 1,7 0 

– – Andra apparater
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8424 30 10 – – – Tryckluftsdrivna 1,7 0 

8424 30 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra apparater 

8424 81 – – För jordbruk eller trädgårdsskötsel 

8424 81 10 – – – Bevattningsapparater 1,7 0 

– – – Andra slag 

8424 81 30 – – – – Bärbara apparater 1,7 0 

– – – – Andra 

8424 81 91 – – – – – Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda 
för montering på eller för att dragas av traktorer 

1,7 0 

8424 81 99 – – – – – Andra 1,7 0 

8424 89 00 – – Andra slag 1,7 0 

8424 90 00 – Delar 1,7 0 

8425 Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter 

– Taljor och lyftblock 

8425 11 00 – – Elmotordrivna Fri 0 

8425 19 – – Andra 

8425 19 20 – – – Handmanövrerade kedjespel Fri 0 

8425 19 80 – – – Andra Fri 0 

– Andra vinschar; gångspel 

8425 31 00 – – Elmotordrivna Fri 0 

8425 39 – – Andra 

8425 39 30 – – – Med förbränningsmotor Fri 0 

8425 39 90 – – – Andra Fri 0 

– Domkrafter 

8425 41 00 – – Stationära lyftplattformar för bilverkstäder Fri 0 

8425 42 00 – – Andra domkrafter, hydrauliska Fri 0
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8425 49 00 – – Andra Fri 0 

8426 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; 
gränsletruckar och krantruckar 

– Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, inbegri
pet mobila portallyftare, samt gränsletruckar 

8426 11 00 – – Traverskranar Fri 0 

8426 12 00 – – Mobila portallyftare på gummihjul samt gränsletruckar Fri 0 

8426 19 00 – – Andra Fri 0 

8426 20 00 – Tornkranar Fri 0 

8426 30 00 – Portalsvängkranar Fri 0 

– Andra maskiner, självgående 

8426 41 00 – – Försedda med gummihjul Fri 0 

8426 49 00 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner 

8426 91 – – Avsedda för montering på vägfordon 

8426 91 10 – – – Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet Fri 0 

8426 91 90 – – – Andra Fri 0 

8426 99 00 – – Andra Fri 0 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med 
lyft- eller annan hanteringsutrutsning 

8427 10 – Självgående truckar med elektrisk motor 

8427 10 10 – – Med lyfthöjd av minst 1 m 4,5 0 

8427 10 90 – – Andra 4,5 0 

8427 20 – Andra självgående truckar 

– – Med lyfthöjd av minst 1 m 

8427 20 11 – – – Terränggående gaffeltruckar och andra stapeltruckar 4,5 0 

8427 20 19 – – – Andra 4,5 0 

8427 20 90 – – Andra 4,5 0
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8427 90 00 – Icke självgående truckar och vagnar 4 0 

8428 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hante
ring, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, 
transportörer och linbanor) 

8428 10 – Hissar, inbegripet skiphissar 

8428 10 20 – – Eldrivna Fri 0 

8428 10 80 – – Andra Fri 0 

8428 20 – Pneumatiska elevatorer och transportörer 

8428 20 30 – – Speciellt konstruerade för jordbruksanvändning Fri 0 

– – Andra 

8428 20 91 – – – För bulkmaterial Fri 0 

8428 20 98 – – – Andra Fri 0 

– Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstrans
portörer 

8428 31 00 – – Speciellt konstruerade för användning under jord Fri 0 

8428 32 00 – – Andra, försedda med skopor Fri 0 

8428 33 00 – – Andra, försedda med transportband Fri 0 

8428 39 – – Andra 

8428 39 20 – – – Rullbanor Fri 0 

8428 39 90 – – – Andra Fri 0 

8428 40 00 – Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer Fri 0 

8428 60 00 – Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor Fri 0 

8428 90 – Andra maskiner och apparater 

8428 90 30 – – Utrustning för valsverk; valsbord för matning och uttag
ning av produkter; apparater för tippning och hantering av 
göt; kulor, stänger och plattor 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Lastare speciellt konstruerade för jordbruksanvändning 

8428 90 71 – – – – Konstruerade för montering på jordbrukstraktorer Fri 0 

8428 90 79 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra
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8428 90 91 – – – – Mekaniska lastapparater för bulkvaror Fri 0 

8428 90 95 – – – – Andra Fri 0 

8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, gräv
maskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar 

– Bladschaktmaskiner 

8429 11 00 – – Bandburna Fri 0 

8429 19 00 – – Andra Fri 0 

8429 20 00 – Väghyvlar Fri 0 

8429 30 00 – Skrapor Fri 0 

8429 40 – Stampmaskiner och vägvältar 

– – Vägvältar 

8429 40 10 – – – Vibrationsvältar Fri 0 

8429 40 30 – – – Andra Fri 0 

8429 40 90 – – Stampmaskiner Fri 0 

– Grävmaskiner och lastare 

8429 51 – – Lastare med framtill monterad skopa 

8429 51 10 – – – Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord Fri 0 

– – – Andra 

8429 51 91 – – – – Bandtraktorlastare Fri 0 

8429 51 99 – – – – Andra Fri 0 

8429 52 – – Maskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 
360° 

8429 52 10 – – – Bandburna grävmaskiner Fri 0 

8429 52 90 – – – Andra Fri 0 

8429 59 00 – – Andra Fri 0 

8430 Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, plane
ring, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller bryt
ning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och 
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor
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8430 10 00 – Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner Fri 0 

8430 20 00 – Snöplogar och snöslungor Fri 0 

– Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt 
maskiner för tunneldrivning 

8430 31 00 – – Självgående Fri 0 

8430 39 00 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner för borrning, inbegripet djupborrnings
maskiner 

8430 41 00 – – Självgående Fri 0 

8430 49 00 – – Andra Fri 0 

8430 50 00 – Andra maskiner och apparater, självgående Fri 0 

– Andra maskiner och apparater, icke självgående 

8430 61 00 – – Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner Fri 0 

8430 69 00 – – Andra Fri 0 

8431 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425–8430 

8431 10 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8425 Fri 0 

8431 20 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8427 4 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8428 

8431 31 00 – – Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor Fri 0 

8431 39 – – Andra 

8431 39 10 – – – Till valsverksutrustning enligt nr 8428 90 30 Fri 0 

8431 39 70 – – – Andra Fri 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430 

8431 41 00 – – Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger Fri 0 

8431 42 00 – – Blad till bladschaktmaskiner Fri 0 

8431 43 00 – – Delar till borrmaskiner enligt nr 8430 41 eller 8430 49 Fri 0 

8431 49 – – Andra 

8431 49 20 – – – Av gjutjärn eller gjutet stål Fri 0 

8431 49 80 – – – Andra Fri 0

SV L 161/1466 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8432 Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar 
för gräsmattor eller idrottsplatser 

8432 10 – Plogar 

8432 10 10 – – Plogar med vändskiva Fri 0 

8432 10 90 – – Andra Fri 0 

– Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 

8432 21 00 – – Tallriksharvar Fri 0 

8432 29 – – Andra 

8432 29 10 – – – Kultivatorer Fri 0 

8432 29 30 – – – Harvar Fri 0 

8432 29 50 – – – Rotorkultivatorer Fri 0 

8432 29 90 – – – Andra Fri 0 

8432 30 – Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 

– – Såmaskiner 

8432 30 11 – – – Precisionssåmaskiner med centraldrivning Fri 0 

8432 30 19 – – – Andra Fri 0 

8432 30 90 – – Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner Fri 0 

8432 40 – Gödselspridare 

8432 40 10 – – För konstgödning Fri 0 

8432 40 90 – – Andra Fri 0 

8432 80 00 – Andra maskiner och redskap Fri 0 

8432 90 00 – Delar Fri 0 

8433 Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet 
halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåtter
maskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt 
eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt 
nr 8437 

– Gräsklippningsmaskiner 

8433 11 – – Motordrivna rotorgräsklippare
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8433 11 10 – – – Elektriska Fri 0 

– – – Andra slag 

– – – – Självgående 

8433 11 51 – – – – – Med förarsäte Fri 0 

8433 11 59 – – – – – Andra Fri 0 

8433 11 90 – – – – Andra Fri 0 

8433 19 – – Andra 

– – – Med motor 

8433 19 10 – – – – Elektriska Fri 0 

– – – – Andra 

– – – – – Självgående 

8433 19 51 – – – – – – Med förarsäte Fri 0 

8433 19 59 – – – – – – Andra Fri 0 

8433 19 70 – – – – – Andra Fri 0 

8433 19 90 – – – Utan motor Fri 0 

8433 20 – Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras 
på traktorer 

8433 20 10 – – Med motor Fri 0 

– – Andra 

– – – För att monteras eller dragas av traktor 

8433 20 51 – – – – Med horisontellt roterande skär Fri 0 

8433 20 59 – – – – Andra Fri 0 

8433 20 90 – – – Andra Fri 0 

8433 30 – Andra maskiner och redskap för höskörd 

8433 30 10 – – Hövändare, höräfsor och räfsor Fri 0 

8433 30 90 – – Andra Fri 0 

8433 40 – Halm- och foderpressar, även med pickup 

8433 40 10 – – Halm- och foderpressar med pickup Fri 0
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8433 40 90 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner och redskap för skörd; maskiner för trösk
ning 

8433 51 00 – – Skördetröskor Fri 0 

8433 52 00 – – Andra maskiner för tröskning Fri 0 

8433 53 – – Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 

8433 53 10 – – – Potatisupptagare Fri 0 

8433 53 30 – – – Maskiner för blastning och upptagning av betor Fri 0 

8433 53 90 – – – Andra Fri 0 

8433 59 – – Andra 

– – – Exakthackar 

8433 59 11 – – – – Självgående Fri 0 

8433 59 19 – – – – Andra Fri 0 

8433 59 30 – – – Maskiner för vinskörd Fri 0 

8433 59 80 – – – Andra Fri 0 

8433 60 00 – Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller 
andra jordbruksprodukter 

Fri 0 

8433 90 00 – Delar Fri 0 

8434 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejeri
hanteringen 

8434 10 00 – Mjölkningsmaskiner Fri 0 

8434 20 00 – Maskiner och apparater för mejerihanteringen Fri 0 

8434 90 00 – Delar Fri 0 

8435 Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som 
används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande 
drycker 

8435 10 00 – Maskiner och apparater 1,7 0 

8435 90 00 – Delar 1,7 0 

8436 Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, 
skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet groningsappa
rater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmnings
anordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
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8436 10 00 – Maskiner och apparater för beredning av djurfoder 1,7 0 

– Maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläckningsappa
rater och kycklingmödrar 

8436 21 00 – – Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 1,7 0 

8436 29 00 – – Andra 1,7 0 

8436 80 – Andra maskiner och apparater 

8436 80 10 – – För skogsbruk 1,7 0 

– – Andra slag 

8436 80 91 – – – Automatiska vattenhoar 1,7 0 

8436 80 99 – – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8436 91 00 – – Till maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläcknings
apparater eller kycklingmödrar 

1,7 0 

8436 99 00 – – Andra 1,7 0 

8437 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spann
mål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och ap
parater som används inom kvarnindustrin eller för bearbet
ning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maski
ner och apparater av lantbrukstyp 

8437 10 00 – Maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 

1,7 0 

8437 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8437 90 00 – Delar 1,7 0 

8438 Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller till
verkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och 
apparater som används för utvinning eller beredning av ani
maliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

8438 10 – Bagerimaskiner samt maskiner och apparater för tillverkning 
av makaroner, spagetti e.d. 

8438 10 10 – – Bagerimaskiner 1,7 0 

8438 10 90 – – Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spa
getti e.d. 

1,7 0 

8438 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, ka
kao eller choklad 

1,7 0
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8438 30 00 – Maskiner och apparater för sockerframställning 1,7 0 

8438 40 00 – Maskiner och apparater för bryggerier 1,7 0 

8438 50 00 – Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä 1,7 0 

8438 60 00 – Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter 
eller köksväxter 

1,7 0 

8438 80 – Andra maskiner och apparater 

8438 80 10 – – För beredning av te eller kaffe 1,7 0 

– – Andra 

8438 80 91 – – – För beredning eller tillverkning av drycker 1,7 0 

8438 80 99 – – – Andra 1,7 0 

8438 90 00 – Delar 1,7 0 

8439 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehand
ling av papper eller papp 

8439 10 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material 

1,7 0 

8439 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller papp 1,7 0 

8439 30 00 – Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller 
papp 

1,7 0 

– Delar 

8439 91 – – Till maskiner och apparater för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material 

8439 91 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8439 91 90 – – – Andra 1,7 0 

8439 99 – – Andra 

8439 99 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8439 99 90 – – – Andra 1,7 0 

8440 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet tråd
häftmaskiner 

8440 10 – Maskiner och apparater 

8440 10 10 – – Falsmaskiner 1,7 0 

8440 10 20 – – Upptagningsmaskiner 1,7 0 

8440 10 30 – – Sy- och häftmaskiner 1,7 0
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8440 10 40 – – Limbindningsmaskiner 1,7 0 

8440 10 90 – – Andra 1,7 0 

8440 90 00 – Delar 1,7 0 

8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag 

8441 10 – Skärmaskiner 

8441 10 10 – – Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner 1,7 0 

8441 10 20 – – Andra längs- och tvärskärningsapparater 1,7 0 

8441 10 30 – – Apparater för giljotinskärning 1,7 0 

8441 10 40 – – Treknivstrimmare 1,7 0 

8441 10 80 – – Andra 1,7 0 

8441 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, 
säckar eller kuvert 

1,7 0 

8441 30 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, 
lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än 
genom formpressning 

1,7 0 

8441 40 00 – Maskiner och apparater för formpressning av varor av pap
persmassa, papper eller papp 

1,7 0 

8441 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8441 90 – Delar 

8441 90 10 – – Till skärmaskiner 1,7 0 

8441 90 90 – – Andra 1,7 0 

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaskiner 
enligt nr 8456–8465) för preparering eller tillverkning av kli
chéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; kli
chéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plå
tar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt 
ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

8442 30 – Maskiner, apparater och redskap 

8442 30 10 – – Fotosättmaskiner 1,7 0 

– – Andra 

8442 30 91 – – – För typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, mono
type-, intertypemaskiner) med eller utan gjututrustning 

Fri 0
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8442 30 99 – – – Andra 1,7 0 

8442 40 00 – Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater och redskap 1,7 0 

8442 50 – Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; 
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för gra
fiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

– – Med tryckbild 

8442 50 21 – – – För högtryck 1,7 0 

8442 50 23 – – – För plantryck 1,7 0 

8442 50 29 – – – Annan 1,7 0 

8442 50 80 – – Andra 1,7 0 

8443 Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra 
skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kom
binerade; delar och tillbehör 

– Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442 

8443 11 00 – – Offsetpressar med rullmatning 1,7 0 

8443 12 00 – – Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med 
en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick) 

1,7 0 

8443 13 – – Andra offsetpressar 

– – – Med arkmatning 

8443 13 10 – – – – Begagnade 1,7 0 

– – – – Nya, för ark av format 

8443 13 31 – – – – – Högst 52 × 74 cm 1,7 0 

8443 13 35 – – – – – Över 52 × 74 cm men högst 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 39 – – – – – Över 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 90 – – – Andra 1,7 0 

8443 14 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra 
än för flexografiskt tryck 

1,7 0
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8443 15 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmat
ning och för flexografiskt tryck 

1,7 0 

8443 16 00 – – Tryckpressar för flexografiskt tryck 1,7 0 

8443 17 00 – – Djuptryckpressar 1,7 0 

8443 19 – – Andra 

8443 19 20 – – – För tryckning av textilmaterial 1,7 0 

8443 19 40 – – – För användning vid tillverkning av halvledare 1,7 0 

8443 19 70 – – – Andra 1,7 0 

– Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, 
även kombinerade 

8443 31 – – Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna ut
skrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas 
till en maskin för automatisk databehandling eller till ett 
nätverk 

8443 31 10 – – – Maskiner för kopiering och telefaxöverföring, även med 
funktion för tryckning, och som har en kapacitet för 
kopiering på högst 12 enfärgade sidor per minut 

Fri 0 

– – – Andra 

8443 31 91 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

8443 31 99 – – – – Andra Fri 0 

8443 32 – – Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk 
databehandling eller till ett nätverk 

8443 32 10 – – – Skrivare Fri 0 

8443 32 30 – – – Telefaxapparater Fri 0 

– – – Andra 

8443 32 91 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

8443 32 93 – – – – Övriga maskiner med kopieringsfunktion där ett optiskt 
system ingår 

Fri 0 

8443 32 99 – – – – Andra 2,2 0 

8443 39 – – Andra
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8443 39 10 – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och 
tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

– – – Andra kopieringsapparater 

8443 39 31 – – – – Med optiskt system Fri 0 

8443 39 39 – – – – Andra 3 0 

8443 39 90 – – – Andra 2,2 0 

– Delar och tillbehör 

8443 91 – – Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryck
ning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 
enligt nr 8442 

8443 91 10 – – – Till maskiner enligt nr 8443 19 40 1,7 0 

– – – Andra 

8443 91 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8443 91 99 – – – – Andra 1,7 0 

8443 99 – – Andra 

8443 99 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8443 99 90 – – – Andra Fri 0 

8444 00 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskär
ning av konstfibermaterial 

8444 00 10 – Maskiner för sprutning 1,7 0 

8444 00 90 – Andra 1,7 0 

8445 Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, 
tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för 
framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet 
väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt 
maskiner för beredning av textilgarn för användning i maski
ner enligt nr 8446 eller 8447 

– Maskiner för beredning av textilfibrer 

8445 11 00 – – Kardmaskiner 1,7 0 

8445 12 00 – – Kammaskiner 1,7 0 

8445 13 00 – – Förspinnmaskiner 1,7 0 

8445 19 00 – – Andra 1,7 0 

8445 20 00 – Maskiner för spinning 1,7 0
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8445 30 – Maskiner för tvinning eller snodd 

8445 30 10 – – Maskiner för tvinning 1,7 0 

8445 30 90 – – Maskiner för snodd 1,7 0 

8445 40 00 – Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning 
eller haspling 

1,7 0 

8445 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8446 Vävstolar 

8446 10 00 – För vävning av band (bredd högst 30 cm) 1,7 0 

– För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
arbetande med skyttel 

8446 21 00 – – Maskinvävstolar 1,7 0 

8446 29 00 – – Andra 1,7 0 

8446 30 00 – För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
skyttellösa 

1,7 0 

8447 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverk
ning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeri
arbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning 

– Rundstickmaskiner 

8447 11 – – Med en cylinderdiameter av högst 165 mm 

8447 11 10 – – – Arbetande med tungnålar 1,7 0 

8447 11 90 – – – Andra 1,7 0 

8447 12 – – Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm 

8447 12 10 – – – Arbetande med tungnålar 1,7 0 

8447 12 90 – – – Andra 1,7 0 

8447 20 – Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner 

8447 20 20 – – Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner); mask
bondningsmaskiner 

1,7 0 

8447 20 80 – – Andra 1,7 0 

8447 90 00 – Andra slag 1,7 0
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8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans 
med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. 
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt 
anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är 
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ma
skiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446 
eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, 
spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskins
nålar) 

– Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt 
nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 

8448 11 00 – – Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reduce
ring, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort till 
sådana maskiner 

1,7 0 

8448 19 00 – – Andra 1,7 0 

8448 20 00 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8444 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

1,7 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8445 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 31 00 – – Kardbeslag 1,7 0 

8448 32 00 – – Delar och tillbehör till maskiner för beredning av textil
fibrer, andra än kardbeslag 

1,7 0 

8448 33 – – Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare 

8448 33 10 – – – Spindlar och spinnvingar 1,7 0 

8448 33 90 – – – Spinnringar och ringlöpare 1,7 0 

8448 39 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller 
hjälpapparater för vävstolar 

8448 42 00 – – Vävskedar, solv och skaftramar 1,7 0 

8448 49 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8447 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 51 – – Platiner, nålar och andra artiklar som används för mask- 
eller öglebildning 

8448 51 10 – – – Platiner 1,7 0 

8448 51 90 – – – Andra 1,7 0 

8448 59 00 – – Andra 1,7 0
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8449 00 00 Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling 
av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade 
stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar; hatt
formar 

1,7 0 

8450 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet ma
skiner som både tvättar och torkar tvätten 

– Maskiner för högst 10 kg torr tvätt 

8450 11 – – Helautomatiska 

– – – För högst 6 kg torr tvätt 

8450 11 11 – – – – Frontmatade maskiner 3 0 

8450 11 19 – – – – Toppmatade maskiner 3 0 

8450 11 90 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 2,6 0 

8450 12 00 – – Andra slag, med inbyggd centrifug 2,7 0 

8450 19 00 – – Andra 2,7 0 

8450 20 00 – Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 2,2 0 

8450 90 00 – Delar 2,7 0 

8451 Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt 
nr 8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, tork
ning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blek
ning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller an
nan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra 
textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbring
ande av massa på underlag av textilvara eller på annat under
lag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller 
liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, 
läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial 

8451 10 00 – Kemtvättmaskiner 2,2 0 

– Torkmaskiner 

8451 21 – – För högst 10 kg torr tvätt 

8451 21 10 – – – För högst 6 kg torr tvätt 2,2 0 

8451 21 90 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 2,2 0 

8451 29 00 – – Andra 2,2 0 

8451 30 – Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar) 

– – Elektriskt uppvärmda med en effekt
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8451 30 10 – – – Av högst 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30 – – – Av mer än 2 500 W 2,2 0 

8451 30 80 – – Andra 2,2 0 

8451 40 00 – Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning 2,2 0 

8451 50 00 – Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller 
tandning av textilvävnader e.d. 

2,2 0 

8451 80 – Andra maskiner 

8451 80 10 – – Maskiner för anbringande av massa på underlag av textil
vara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor 
eller liknande golvbeläggning 

2,2 0 

8451 80 30 – – Maskiner för appretering 2,2 0 

8451 80 80 – – Andra 2,2 0 

8451 90 00 – Delar 2,2 0 

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; 
möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för sy
maskiner; symaskinsnålar 

8452 10 – Symaskiner för hemsömnad 

– – Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt 
av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor; sy
maskinsöverdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av 
högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor 

8452 10 11 – – – Symaskiner med ett värde per styck (utan stativ, bord eller 
möbel) över 65 EUR 

5,7 0 

8452 10 19 – – – Andra 9,7 0 

8452 10 90 – – Andra symaskiner och symaskinsöverdelar 3,7 0 

– Andra symaskiner 

8452 21 00 – – Automatsymaskiner 3,7 0 

8452 29 00 – – Andra 3,7 0 

8452 30 – Symaskinsnålar 

8452 30 10 – – Med enkelt plattskaft 2,7 0 

8452 30 90 – – Andra 2,7 0
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8452 40 00 – Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till 
sådana varor 

2,7 0 

8452 90 00 – Andra delar till symaskiner 2,7 0 

8453 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning 
eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn 
eller läder, andra än symaskiner 

8453 10 00 – Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder 

1,7 0 

8453 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av 
skodon 

1,7 0 

8453 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8453 90 00 – Delar 1,7 0 

8454 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av så
dana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier 

8454 10 00 – Konvertrar 1,7 0 

8454 20 00 – Götkokiller och gjutskänkar 1,7 0 

8454 30 – Gjutmaskiner 

8454 30 10 – – Pressgjutmaskiner 1,7 0 

8454 30 90 – – Andra 1,7 0 

8454 90 00 – Delar 1,7 0 

8455 Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk 

8455 10 00 – Rörvalsverk 2,7 0 

– Andra valsverk 

8455 21 00 – – För varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning 2,7 0 

8455 22 00 – – För kallvalsning 2,7 0 

8455 30 – Valsar till valsverk 

8455 30 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

– – Av friformsmitt stål 

8455 30 31 – – – Arbetsvalsar för varmvalsning; stödvalsar för varm- och 
kallvalsning 

2,7 0 

8455 30 39 – – – Arbetsvalsar för kallvalsning 2,7 0 

8455 30 90 – – Av gjutet eller smitt stål 2,7 0
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8455 90 00 – Andra delar 2,7 0 

8456 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags 
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, 
elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle 
eller plasmaljusbåge 

8456 10 00 – Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle 4,5 0 

8456 20 00 – Arbetande med ultraljud 3,5 0 

8456 30 – Arbetande med elektroerosion 

– – Numeriskt styrda 

8456 30 11 – – – Tråderosionmaskiner 3,5 0 

8456 30 19 – – – Andra 3,5 0 

8456 30 90 – – Andra 3,5 0 

8456 90 00 – Andra slag 3,5 0 

8457 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbet
ning 

8457 10 – Fleroperationsmaskiner 

8457 10 10 – – Horisontella 2,7 0 

8457 10 90 – – Andra 2,7 0 

8457 20 00 – Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 2,7 0 

8457 30 – Transfermaskiner 

8457 30 10 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8457 30 90 – – Andra 2,7 0 

8458 Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av 
metall 

– Horisontella svarvar 

8458 11 – – Numeriskt styrda 

8458 11 20 – – – Fleroperationssvarvar 2,7 0 

– – – Automatsvarvar 

8458 11 41 – – – – Enspindliga 2,7 0 

8458 11 49 – – – – Flerspindliga 2,7 0
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8458 11 80 – – – Andra 2,7 0 

8458 19 – – Andra 

8458 19 20 – – – Dubbsvarvar (motor eller verktyg) 2,7 0 

8458 19 40 – – – Automatsvarvar 2,7 0 

8458 19 80 – – – Andra 2,7 0 

– Andra svarvar 

8458 91 – – Numeriskt styrda 

8458 91 20 – – – Fleroperationssvarvar 2,7 0 

8458 91 80 – – – Andra 2,7 0 

8458 99 00 – – Andra 2,7 0 

8459 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för 
borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, an
dra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt 
nr 8458 

8459 10 00 – Borr-, fräs- och gängenheter 2,7 0 

– Andra borrmaskiner 

8459 21 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8459 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Maskiner för arborrning, utgörande kombinerade borr- och 
fräsverk 

8459 31 00 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8459 39 00 – – Andra 1,7 0 

8459 40 – Andra maskiner för arborrning 

8459 40 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8459 40 90 – – Andra 1,7 0 

– Fräsmaskiner av knätyp 

8459 51 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8459 59 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra fräsmaskiner 

8459 61 – – Numeriskt styrda
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8459 61 10 – – – Verktygsmaskiner 2,7 0 

8459 61 90 – – – Andra 2,7 0 

8459 69 – – Andra 

8459 69 10 – – – Verktygsfräsmaskiner 2,7 0 

8459 69 90 – – – Andra 2,7 0 

8459 70 00 – Andra gängskärningsmaskiner 2,7 0 

8460 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, 
läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller 
kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, an
dra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461 

– Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 11 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8460 19 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra slipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 21 – – Numeriskt styrda 

– – – För cylindriska ytor 

8460 21 11 – – – – Innerslipmaskiner 2,7 0 

8460 21 15 – – – – Centerlesslipmaskiner 2,7 0 

8460 21 19 – – – – Andra 2,7 0 

8460 21 90 – – – Andra 2,7 0 

8460 29 – – Andra 

– – – För cylindriska ytor 

8460 29 11 – – – – Innerslipmaskiner 2,7 0 

8460 29 19 – – – – Andra 2,7 0 

8460 29 90 – – – Andra 2,7 0 

– Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner) 

8460 31 00 – – Numeriskt styrda 1,7 0
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8460 39 00 – – Andra 1,7 0 

8460 40 – Heningsmaskiner och läppningsmaskiner 

8460 40 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8460 40 90 – – Andra 1,7 0 

8460 90 – Andra slag 

8460 90 10 – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan 
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

2,7 0 

8460 90 90 – – Andra 1,7 0 

8461 Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskär
ning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygs
maskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan 
kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

8461 20 00 – Kipphyvlar och stickmaskiner 1,7 0 

8461 30 – Driftmaskiner 

8461 30 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8461 30 90 – – Andra 1,7 0 

8461 40 – Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner 

– – Kuggskärningsmaskiner (inbegripet kuggslipmaskiner) 

– – – För skärning av cylindriska kugghjul 

8461 40 11 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8461 40 19 – – – – Andra 2,7 0 

– – – För skärning av andra kugghjul 

8461 40 31 – – – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8461 40 39 – – – – Andra 1,7 0 

– – Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul 

– – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge 
kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

8461 40 71 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0
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8461 40 79 – – – – Andra 2,7 0 

8461 40 90 – – – Andra 1,7 0 

8461 50 – Sågmaskiner och kapmaskiner 

– – Sågmaskiner 

8461 50 11 – – – Cirkelsågar 1,7 0 

8461 50 19 – – – Andra 1,7 0 

8461 50 90 – – Kapmaskiner 1,7 0 

8461 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8462 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av me
tall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, 
klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall 
eller metallkarbider, inte nämnda ovan 

8462 10 – Smidesmaskiner (inbegripet pressar) 

8462 10 10 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inbegripet 
pressar) 

8462 21 – – Numeriskt styrda 

8462 21 10 – – – För bearbetning av platta produkter 2,7 0 

8462 21 80 – – – Andra 2,7 0 

8462 29 – – Andra 

8462 29 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0 

– – – Andra 

8462 29 91 – – – – Hydrauliska 1,7 0 

8462 29 98 – – – – Andra 1,7 0 

– Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade 
stans- och klippmaskiner 

8462 31 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0
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8462 39 – – Andra 

8462 39 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0 

– – – Andra 

8462 39 91 – – – – Hydrauliska 1,7 0 

8462 39 99 – – – – Andra 1,7 0 

– Stansmaskiner (inbegripet pressar) samt kombinerade stans- 
och klippmaskiner 

8462 41 – – Numeriskt styrda 

8462 41 10 – – – För bearbetning av platta produkter 2,7 0 

8462 41 90 – – – Andra 2,7 0 

8462 49 – – Andra 

8462 49 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0 

8462 49 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

8462 91 – – Hydrauliska pressar 

8462 91 10 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

2,7 0 

– – – Andra 

8462 91 50 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 91 90 – – – – Andra 2,7 0 

8462 99 – – Andra 

8462 99 10 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

2,7 0 

– – – Andra 

8462 99 50 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 99 90 – – – – Andra 2,7 0 

8463 Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av 
metall eller annan kermet 

8463 10 – Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d. 

8463 10 10 – – Dragbänkar för tråd 2,7 0 

8463 10 90 – – Andra 2,7 0
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8463 20 00 – Gängrullmaskiner 2,7 0 

8463 30 00 – Trådbearbetningsmaskiner 2,7 0 

8463 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8464 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produk
ter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material 
eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd 

8464 10 00 – Sågmaskiner 2,2 0 

8464 20 – Slipmaskiner och polermaskiner 

– – För bearbetning av glas 

8464 20 11 – – – Optiskt glas 2,2 0 

8464 20 19 – – – Annat 2,2 0 

8464 20 20 – – För bearbetning av keramiska produkter 2,2 0 

8464 20 95 – – Andra 2,2 0 

8464 90 – Andra slag 

8464 90 20 – – För bearbetning av keramiska produkter 2,2 0 

8464 90 80 – – Andra 2,2 0 

8465 Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, 
limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, 
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material 

8465 10 – Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan 
verktygsbyte mellan bearbetningarna 

8465 10 10 – – Med manuell överföring av arbetsstycket mellan varje be
arbetning 

2,7 0 

8465 10 90 – – Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje 
bearbetning 

2,7 0 

– Andra slag 

8465 91 – – Sågmaskiner 

8465 91 10 – – – Bandsågar 2,7 0 

8465 91 20 – – – Cirkelsågar 2,7 0 

8465 91 90 – – – Andra 2,7 0 

8465 92 00 – – Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom ut
skärning) 

2,7 0
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8465 93 00 – – Slip-, puts- eller polermaskiner 2,7 0 

8465 94 00 – – Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner 2,7 0 

8465 95 00 – – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner 2,7 0 

8465 96 00 – – Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning 2,7 0 

8465 99 – – Andra 

8465 99 10 – – – Svarvar 2,7 0 

8465 99 90 – – – Andra 2,7 0 

8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456–8465, in
begripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande 
gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning 
för verktygsmaskiner; verktygshållare till alla slags handverk
tyg 

8466 10 – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden 

– – Verktygshållare 

8466 10 20 – – – Dornar, chuckar och hylsor 1,2 0 

– – – Andra 

8466 10 31 – – – – För svarvar 1,2 0 

8466 10 38 – – – – Andra 1,2 0 

8466 10 80 – – Självöppnande gänghuvuden 1,2 0 

8466 20 – Hållare för arbetsstycken 

8466 20 20 – – Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill 1,2 0 

– – Andra 

8466 20 91 – – – Till svarvar 1,2 0 

8466 20 98 – – – Andra 1,2 0 

8466 30 00 – Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygs
maskiner 

1,2 0 

– Andra slag 

8466 91 – – Till maskiner enligt nr 8464 

8466 91 20 – – – Av gjutet järn eller stål 1,2 0 

8466 91 95 – – – Andra 1,2 0 

8466 92 – – Till maskiner enligt nr 8465
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8466 92 20 – – – Av gjutet järn eller stål 1,2 0 

8466 92 80 – – – Andra 1,2 0 

8466 93 00 – – Till maskiner enligt nr 8456–8461 1,2 0 

8466 94 00 – – Till maskiner enligt nr 8462 eller 8463 1,2 0 

8467 Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd 
elektrisk eller icke elektrisk motor 

– Pneumatiska 

8467 11 – – För roterande verktyg (inbegripet sådana för både roterande 
och slående verktyg) 

8467 11 10 – – – För metallbearbetning 1,7 0 

8467 11 90 – – – Andra 1,7 0 

8467 19 00 – – Andra 1,7 0 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8467 21 – – Borrmaskiner av alla slag 

8467 21 10 – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2,7 0 

– – – Andra 

8467 21 91 – – – – Elektropneumatiska 2,7 0 

8467 21 99 – – – – Andra 2,7 0 

8467 22 – – Sågar 

8467 22 10 – – – Kedjesågar 2,7 0 

8467 22 30 – – – Cirkelsågar 2,7 0 

8467 22 90 – – – Andra 2,7 0 

8467 29 – – Andra 

8467 29 10 – – – Av sådana slag som används för bearbetning av textil
material 

2,7 0 

– – – Andra 

8467 29 30 – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Slip- och putsmaskiner 

8467 29 51 – – – – – – Vinkelslipare 2,7 0 

8467 29 53 – – – – – – Bandputsmaskiner 2,7 0
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8467 29 59 – – – – – – Andra 2,7 0 

8467 29 70 – – – – – Hyvelmaskiner 2,7 0 

8467 29 80 – – – – – Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor 2,7 0 

8467 29 90 – – – – – Andra 2,7 0 

– Andra verktyg 

8467 81 00 – – Kedjesågar 1,7 0 

8467 89 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8467 91 00 – – Till kedjesågar 1,7 0 

8467 92 00 – – Till pneumatiska verktyg 1,7 0 

8467 99 00 – – Andra 1,7 0 

8468 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även an
vändbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av 
nr 8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas 

8468 10 00 – Svetsbrännare som hålls i handen 2,2 0 

8468 20 00 – Andra maskiner och apparater som arbetar med gas 2,2 0 

8468 80 00 – Andra maskiner och apparater 2,2 0 

8468 90 00 – Delar 2,2 0 

8469 00 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr 8443; ordbehand
lingsmaskiner 

8469 00 10 – Ordbehandlingsmaskiner Fri 0 

– Andra 

8469 00 91 – – Elektriska 2,3 0 

8469 00 99 – – Andra 2,5 0 

8470 Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, 
för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokförings
maskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och lik
nande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kas
sakontrollapparater 

8470 10 00 – Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elekt
risk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data 

Fri 0 

– Andra elektroniska räknemaskiner
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8470 21 00 – – Skrivande Fri 0 

8470 29 00 – – Andra Fri 0 

8470 30 00 – Andra räknemaskiner Fri 0 

8470 50 00 – Kassakontrollapparater Fri 0 

8470 90 00 – Andra slag Fri 0 

8471 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till så
dana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för 
överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner 
för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

8471 30 00 – Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en 
vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett 
tangentbord och en bildskärm 

Fri 0 

– Andra maskiner för automatisk databehandling 

8471 41 00 – – Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett ut
organ, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom 
samma hölje 

Fri 0 

8471 49 00 – – Andra, i form av system Fri 0 

8471 50 00 – Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 8471 41 eller 
8471 49, även sådana som innehåller en eller två av följande 
enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och 
utorgan 

Fri 0 

8471 60 – Inorgan och utorgan, även innehållande minnen inom 
samma hölje 

8471 60 60 – – Tangentbord Fri 0 

8471 60 70 – – Andra Fri 0 

8471 70 – Minnesenheter 

8471 70 20 – – Centrala minnesenheter Fri 0 

– – Andra 

– – – Skivminnesenheter 

8471 70 30 – – – – Optiska, inbegripet magnetoptiska Fri 0 

– – – – Andra 

8471 70 50 – – – – – Hårddiskenheter Fri 0
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8471 70 70 – – – – – Andra Fri 0 

8471 70 80 – – – Minnesenheter för magnetband Fri 0 

8471 70 98 – – – Andra Fri 0 

8471 80 00 – Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling Fri 0 

8471 90 00 – Andra Fri 0 

8472 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. duplice
ringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresserings
maskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, 
räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, 
hålslag och häftapparater) 

8472 10 00 – Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater 2 0 

8472 30 00 – Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, 
öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner 
för anbringande eller makulering av frimärken 

2,2 0 

8472 90 – Andra slag 

8472 90 10 – – Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt 2,2 0 

8472 90 30 – – Bankautomater Fri 0 

8472 90 70 – – Andra 2,2 0 

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) 
som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen 
till maskiner enligt nr 8469–8472 

8473 10 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8469 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 10 11 – – – Till maskiner enligt nr 8469 00 10 Fri 0 

8473 10 19 – – – Andra 3 0 

8473 10 90 – – Andra Fri 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8470 

8473 21 – – Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470 10, 
8470 21 eller 8470 29 

8473 21 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 21 90 – – – Andra Fri 0 

8473 29 – – Andra
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8473 29 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 29 90 – – – Andra Fri 0 

8473 30 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471 

8473 30 20 – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 30 80 – – Andra Fri 0 

8473 40 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8472 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 40 11 – – – Till maskiner enligt nr 8472 90 30 Fri 0 

8473 40 18 – – – Andra 3 0 

8473 40 80 – – Andra Fri 0 

8473 50 – Delar och tillbehör som är lämpade att användas för maski
ner enligt två eller flera av numren 8469–8472 

8473 50 20 – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 50 80 – – Andra Fri 0 

8474 Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, 
tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av 
jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form 
(inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater 
för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska 
bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller 
andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maski
ner för tillverkning av gjutformar av sand 

8474 10 00 – Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning 
eller tvättning 

Fri 0 

8474 20 – Maskiner och apparater för krossning eller malning 

8474 20 10 – – För mineraliska ämnen av sådana slag som används i ke
ramiska industrin 

Fri 0 

8474 20 90 – – Andra Fri 0 

– Maskiner och apparater för blandning eller knådning 

8474 31 00 – – Betong- och murbruksblandare Fri 0 

8474 32 00 – – Maskiner och apparater för blandning av mineraliska äm
nen med bitumen 

Fri 0 

8474 39 – – Andra 

8474 39 10 – – – Maskiner och apparater för blandning eller knådning av 
mineraliska ämnen av sådana slag som används i kera
miska industrin 

Fri 0
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8474 39 90 – – – Andra Fri 0 

8474 80 – Andra maskiner och apparater 

8474 80 10 – – Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller 
gjutning av keramiska massor 

Fri 0 

8474 80 90 – – Andra Fri 0 

8474 90 – Delar 

8474 90 10 – – Av gjutet järn eller stål Fri 0 

8474 90 90 – – Andra Fri 0 

8475 Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för till
verkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd 

8475 10 00 – Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen 

1,7 0 

– Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i 
varmt tillstånd 

8475 21 00 – – Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till 
sådana 

1,7 0 

8475 29 00 – – Andra 1,7 0 

8475 90 00 – Delar 1,7 0 

8476 Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livs
medels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsautomater 

– Försäljningsautomater för drycker 

8476 21 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 1,7 0 

8476 29 00 – – Andra 1,7 0 

– Andra 

8476 81 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 1,7 0 

8476 89 00 – – Andra 1,7 0 

8476 90 00 – Delar 1,7 0 

8477 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast 
eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

8477 10 00 – Formsprutmaskiner 1,7 0
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8477 20 00 – Strängsprutmaskiner 1,7 0 

8477 30 00 – Formblåsningsmaskiner 1,7 0 

8477 40 00 – Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 1,7 0 

– Andra maskiner och apparater för gjutning eller annan 
formning 

8477 51 00 – – För formning eller regummering av däck eller för formning 
av innerslangar 

1,7 0 

8477 59 – – Andra 

8477 59 10 – – – Pressar 1,7 0 

8477 59 80 – – – Andra 1,7 0 

8477 80 – Andra maskiner och apparater 

– – Maskiner för tillverkning av skummaterial 

8477 80 11 – – – Maskiner för omvandling av reaktiva hartser 1,7 0 

8477 80 19 – – – Andra 1,7 0 

– – Andra 

8477 80 91 – – – Fragmenteringsmaskiner 1,7 0 

8477 80 93 – – – Blandare, knådare och omrörare 1,7 0 

8477 80 95 – – – Skärmaskiner och spaltmaskiner 1,7 0 

8477 80 99 – – – Andra 1,7 0 

8477 90 – Delar 

8477 90 10 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8477 90 80 – – Andra 1,7 0 

8478 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av 
tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

8478 10 00 – Maskiner och apparater 1,7 0 

8478 90 00 – Delar 1,7 0 

8479 Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

8479 10 00 – Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverk
samhet e.d. 

Fri 0 

8479 20 00 – Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av 
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

1,7 0
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8479 30 – Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor 
av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för 
behandling av trä eller kork 

8479 30 10 – – Pressar 1,7 0 

8479 30 90 – – Andra 1,7 0 

8479 40 00 – Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 1,7 0 

8479 50 00 – Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

1,7 0 

8479 60 00 – Evaporatörer för luftkylning 1,7 0 

– Andra maskiner och mekaniska apparater 

8479 81 00 – – För metallbearbetning, inbegripet maskiner för lindning av 
elektrisk tråd till spolar 

1,7 0 

8479 82 00 – – Maskiner för blandning, knådning, krossning, malning, såll
ning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning 

1,7 0 

8479 89 – – Andra 

8479 89 30 – – – Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor 1,7 0 

8479 89 60 – – – Centralsmörjningssystem 1,7 0 

8479 89 91 – – – Maskiner och apparater för emaljering och dekorering av 
keramiska produkter 

1,7 0 

8479 89 97 – – – Andra 1,7 0 

8479 90 – Delar 

8479 90 20 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8479 90 80 – – Andra 1,7 0 

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; 
gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra 
än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, 
gummi eller plast 

8480 10 00 – Formflaskor för metallgjuterier 1,7 0 

8480 20 00 – Bottenplattor till gjutformar 1,7 0 

8480 30 – Gjutmodeller 

8480 30 10 – – Av trä 1,7 0 

8480 30 90 – – Andra 2,7 0 

– Formar för metall eller metallkarbider
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8480 41 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 1,7 0 

8480 49 00 – – Andra 1,7 0 

8480 50 00 – Formar för glas 1,7 0 

8480 60 – Formar för mineraliska ämnen 

8480 60 10 – – För pressgjutning 1,7 0 

8480 60 90 – – Andra 1,7 0 

– Formar för gummi eller plast 

8480 71 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 1,7 0 

8480 79 00 – – Andra 1,7 0 

8481 Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, 
ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade 

8481 10 – Reducerventiler 

8481 10 05 – – Kombinerade med filter eller smörjapparater 2,2 0 

– – Andra 

8481 10 19 – – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 10 99 – – – Andra 2,2 0 

8481 20 – Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner 

8481 20 10 – – Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner 2,2 0 

8481 20 90 – – Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner 2,2 0 

8481 30 – Backventiler 

8481 30 91 – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 30 99 – – Andra 2,2 0 

8481 40 – Säkerhetsventiler och avlastningsventiler 

8481 40 10 – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 40 90 – – Andra 2,2 0 

8481 80 – Andra anordningar 

– – Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning 
o.d.
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8481 80 11 – – – Blandningsventiler 2,2 0 

8481 80 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar 

8481 80 31 – – – Termostatventiler 2,2 0 

8481 80 39 – – – Andra 2,2 0 

8481 80 40 – – Ventiler för pneumatiska däck och slangar 2,2 0 

– – Andra 

– – – Processregleringsventiler 

8481 80 51 – – – – Temperaturregulatorer 2,2 0 

8481 80 59 – – – – Andra 2,2 0 

– – – Andra 

– – – – Slidventiler 

8481 80 61 – – – – – Av gjutjärn 2,2 0 

8481 80 63 – – – – – Av stål 2,2 0 

8481 80 69 – – – – – Andra 2,2 0 

– – – – Sätesventiler 

8481 80 71 – – – – – Av gjutjärn 2,2 0 

8481 80 73 – – – – – Av stål 2,2 0 

8481 80 79 – – – – – Andra 2,2 0 

8481 80 81 – – – – Kulventiler och kikventiler 2,2 0 

8481 80 85 – – – – Spjällventiler 2,2 0 

8481 80 87 – – – – Membranventiler 2,2 0 

8481 80 99 – – – – Andra 2,2 0 

8481 90 00 – Delar 2,2 0 

8482 Kullager och rullager 

8482 10 – Kullager 

8482 10 10 – – Med yttre diameter av högst 30 mm 8 0 

8482 10 90 – – Andra 8 0
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8482 20 00 – Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hål
lare 

8 0 

8482 30 00 – Sfäriska rullager 8 0 

8482 40 00 – Nållager 8 0 

8482 50 00 – Andra cylindriska rullager 8 0 

8482 80 00 – Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager 8 0 

– Delar 

8482 91 – – Kulor, nålar och rullar 

8482 91 10 – – – Koniska rullar 8 0 

8482 91 90 – – – Andra 7,7 0 

8482 99 00 – – Andra 8 0 

8483 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och ve
var; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktions
transmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra 
utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, 
linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och an
dra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar) 

8483 10 – Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och 
vevar 

– – Vevar och vevaxlar 

8483 10 21 – – – Av gjutet järn eller stål 4 0 

8483 10 25 – – – Av friformsmitt stål 4 0 

8483 10 29 – – – Andra 4 0 

8483 10 50 – – Ledade axlar 4 0 

8483 10 95 – – Andra 4 0 

8483 20 – Lagerhus med kullager eller rullager 

8483 20 10 – – För användning i flygplan och rymdfarkoster 6 0 

8483 20 90 – – Andra 6 0 

8483 30 – Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager 

– – Lagerhus
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8483 30 32 – – – För kullager eller rullager 5,7 0 

8483 30 38 – – – Andra 3,4 0 

8483 30 80 – – Glidlager 3,4 0 

8483 40 – Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än 
särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla komponenter 
för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och an
dra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

– – Kuggtransmissioner 

8483 40 21 – – – Cylindriska kugghjulsväxlar och snedtandade kugghjuls
växlar 

3,7 0 

8483 40 23 – – – Koniska kugghjulsväxlar/koniska kugghjul 3,7 0 

8483 40 25 – – – Snäckdrev 3,7 0 

8483 40 29 – – – Andra 3,7 0 

8483 40 30 – – Kul- eller rullskruvar 3,7 0 

– – Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

8483 40 51 – – – Växellådor 3,7 0 

8483 40 59 – – – Andra 3,7 0 

8483 40 90 – – Andra 3,7 0 

8483 50 – Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor 

8483 50 20 – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 50 80 – – Andra 2,7 0 

8483 60 – Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet 
universalkopplingar) 

8483 60 20 – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 60 80 – – Andra 2,7 0 

8483 90 – Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement 
som föreligger separat; delar 

8483 90 20 – – Delar till lagerhus 5,7 0 

– – Andra 

8483 90 81 – – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 90 89 – – – Andra 2,7 0
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8484 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda 
material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; meka
niska packningar 

8484 10 00 – Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall 

1,7 0 

8484 20 00 – Mekaniska packningar 1,7 0 

8484 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8486 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller 
huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen 
(boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata 
bildskärmar; maskiner och apparater enligt anm. 9 C till detta 
kapitel; delar och tillbehör 

8486 10 00 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen 
(boules) och halvledarplattor (wafers) 

Fri 0 

8486 20 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarkom
ponenter eller halvledarelement och av elektroniska integre
rade kretsar 

8486 20 10 – – Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud 3,5 0 

8486 20 90 – – Andra Fri 0 

8486 30 – Maskiner och apparater för framställning av flata bildskär
mar 

8486 30 10 – – Apparater för utfällning genom kemisk förångning på sub
strat för flytande kristaller 

2,4 0 

8486 30 30 – – Apparater för torretsning av mönster på substrat för fly
tande kristaller (LCD) 

3,5 0 

8486 30 50 – – Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande 
kristaller genom sputtering (katodförstoftning) 

3,7 0 

8486 30 90 – – Andra Fri 0 

8486 40 00 – Maskiner och apparater enligt anm. 9 C) till detta kapitel Fri 0 

8486 90 – Delar och tilbehör 

8486 90 10 – – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare 
för arbetsstycken 

1,2 0 

– – Andra 

8486 90 20 – – – Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemul
sion på substrat för flytande kristaller 

1,7 0

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1501



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8486 90 30 – – – Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av metalled
ningarna till halvledarpaket före elmetalliseringsprocessen 

1,7 0 

8486 90 40 – – – Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för 
flytande kristaller genom sputtering (katodförstoftning) 

3,7 0 

8486 90 50 – – – Delar och tillbehör till apparater för torretsning av möns
ter på substrat för flytande kristaller (LCD) 

1,2 0 

8486 90 60 – – – Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom 
kemisk förångning på substrat för flytande kristaller 

1,7 0 

8486 90 70 – – – Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med 
ultraljud 

1,2 0 

8486 90 90 – – – Andra Fri 0 

8487 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska 
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller 
andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel 

8487 10 – Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 

8487 10 10 – – Av brons 1,7 0 

8487 10 90 – – Andra 1,7 0 

8487 90 – Andra slag 

8487 90 10 – – Av icke smidbart gjutjärn 1,7 0 

8487 90 30 – – Av aducerat gjutjärn 1,7 0 

– – Av järn eller stål 

8487 90 51 – – – Av gjutet stål 1,7 0 

8487 90 53 – – – Av friformsmitt järn eller stål 1,7 0 

8487 90 55 – – – Av sänksmitt järn eller stål 1,7 0 

8487 90 59 – – – Andra 1,7 0 

8487 90 90 – – Andra 1,7 0 

85 KAPITEL 85 – ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, 
ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VA
ROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING 
AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIV
NING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DE
LAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER 

8501 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av genera
toraggregat)
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8501 10 – Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W 

8501 10 10 – – Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W 4,7 0 

– – Andra 

8501 10 91 – – – Universalmotorer 2,7 0 

8501 10 93 – – – Växelströmsmotorer 2,7 0 

8501 10 99 – – – Likströmsmotorer 2,7 0 

8501 20 00 – Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 2,7 0 

– Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer 

8501 31 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 32 – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 

8501 32 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW 2,7 0 

8501 32 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 75 kW 2,7 0 

8501 33 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW 2,7 0 

8501 34 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW 

8501 34 50 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 2,7 0 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 34 92 – – – – Mer än 375 kW men högst 750 kW 2,7 0 

8501 34 98 – – – – Mer än 750 kW 2,7 0 

8501 40 – Andra växelströmsmotorer, 1-fas 

8501 40 20 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 40 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 2,7 0 

– Andra växelströmsmotorer, flerfas 

8501 51 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 52 – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 

8501 52 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW 2,7 0
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8501 52 30 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 37 kW 2,7 0 

8501 52 90 – – – Med en uteffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW 2,7 0 

8501 53 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

8501 53 50 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 2,7 0 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 53 81 – – – – Mer än 75 kW men högst 375 kW 2,7 0 

8501 53 94 – – – – Mer än 375 kW men högst 750 kW 2,7 0 

8501 53 99 – – – – Mer än 750 kW 2,7 0 

– Växelströmsgeneratorer 

8501 61 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8501 61 20 – – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8501 61 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 2,7 0 

8501 62 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8501 63 00 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW men högst 750 kVA 2,7 0 

8501 64 00 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 2,7 0 

8502 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare 

– Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kom
pressionständning (diesel- eller semidieselmotor) 

8502 11 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8502 11 20 – – – Med en effekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8502 11 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 2,7 0 

8502 12 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8502 13 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA 

8502 13 20 – – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 
750 kVA 

2,7 0 

8502 13 40 – – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 
2 000 kVA 

2,7 0
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8502 13 80 – – – Med en uteffekt av mer än 2 000 kVA 2,7 0 

8502 20 – Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnist
tändning 

8502 20 20 – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8502 20 40 – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8502 20 60 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 2,7 0 

8502 20 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 2,7 0 

– Andra generatoraggregat 

8502 31 00 – – Avsedda för vindkraft 2,7 0 

8502 39 – – Andra 

8502 39 20 – – – Turbogeneratorer 2,7 0 

8502 39 80 – – – Andra slag 2,7 0 

8502 40 00 – Roterande omformare 2,7 0 

8503 00 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner enligt nr 8501 eller 8502 

8503 00 10 – Icke-magnetiska stoppringar 2,7 0 

– Andra 

8503 00 91 – – Av gjutjärn eller av gjutstål 2,7 0 

8503 00 99 – – Andra slag 2,7 0 

8504 Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) 
och induktansspolar 

8504 10 – Förkopplingsdon för gasurladdningslampor 

8504 10 20 – – Induktansspolar, även kopplade med en kondensator 3,7 0 

8504 10 80 – – Andra 3,7 0 

– Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 

8504 21 00 – – Med en normaleffekt av högst 650 kVA 3,7 0 

8504 22 – – Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men högst 
10 000 kVA
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8504 22 10 – – – Mer än 650 kVA men högst 1 600 kVA 3,7 0 

8504 22 90 – – – Mer än 1 600 kVA men högst 10 000 kVA 3,7 0 

8504 23 00 – – Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA 3,7 0 

– Andra transformatorer 

8504 31 – – Med en normaleffekt av högst 1 kVA 

– – – Transformatorer till mätinstrument 

8504 31 21 – – – – Spänningstransformatorer 3,7 0 

8504 31 29 – – – – Andra slag 3,7 0 

8504 31 80 – – – Andra 3,7 0 

8504 32 – – Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 16 kVA 

8504 32 20 – – – Transformatorer till mätinstrument 3,7 0 

8504 32 80 – – – Andra 3,7 0 

8504 33 00 – – Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 
500 kVA 

3,7 0 

8504 34 00 – – Med en normaleffekt av mer än 500 kVA 3,7 0 

8504 40 – Statiska omformare 

8504 40 30 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter 
därav 

Fri 0 

– – Andra 

8504 40 40 – – – Polykristallina halvledarlikriktare 3,3 0 

– – – Andra 

8504 40 55 – – – – Ackumulatorladdare 3,3 0 

– – – – Andra 

8504 40 81 – – – – – Likriktare 3,3 0 

– – – – – Växelriktare 

8504 40 84 – – – – – – Med en normaleffekt av högst 7,5 kVA 3,3 0
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8504 40 88 – – – – – – Med en normaleffekt av mer än 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 90 – – – – – Andra 3,3 0 

8504 50 – Andra induktansspolar 

8504 50 20 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning och för kraftförsörjningsaggregat till maskiner för au
tomatisk databehandling, samt enheter därav 

Fri 0 

8504 50 95 – – Andra 3,7 0 

8504 90 – Delar 

– – Till transformatorer och induktansspolar 

8504 90 05 – – – Sammansatta elektroniska komponenter till produkter en
ligt nr 8504 50 20 

Fri 0 

– – – Andra 

8504 90 11 – – – – Ferritkärnor 2,2 0 

8504 90 18 – – – – Andra 2,2 0 

– – Till statiska omformare 

8504 90 91 – – – Sammansatta elektroniska komponenter för produkter en
ligt nr 8504 40 30 

Fri 0 

8504 90 99 – – – Andra 2,2 0 

8505 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att 
tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; mag
netchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmag
netiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopp
lingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon 

– Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som 
permanentmagneter efter magnetisering 

8505 11 00 – – Av metall 2,2 0 

8505 19 – – Andra 

8505 19 10 – – – Permanentmagneter av agglomererad ferrit 2,2 0 

8505 19 90 – – – Andra slag 2,2 0 

8505 20 00 – Elektromagnetiska kopplingar och bromsar 2,2 0 

8505 90 – Andra slag, inbegripet delar 

8505 90 10 – – Elektromagneter 1,8 0
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8505 90 30 – – Magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller perma
nentmagnetiska uppspänningsanordningar 

1,8 0 

8505 90 50 – – Elektromagnetiska lyftdon 2,2 0 

8505 90 90 – – Delar 1,8 0 

8506 Galvaniska element och batterier 

8506 10 – Av mangandioxid 

– – Alkaliska 

8506 10 11 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 10 15 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 10 19 – – – Andra 4,7 0 

– – Andra 

8506 10 91 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 10 95 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 10 99 – – – Andra 4,7 0 

8506 30 – Av kvicksilveroxid 

8506 30 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 30 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 30 90 – – Andra 4,7 0 

8506 40 – Av silveroxid 

8506 40 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 40 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 40 90 – – Andra 4,7 0 

8506 50 – Av litium 

8506 50 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 50 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 50 90 – – Andra 4,7 0 

8506 60 – Av zink-luft 

8506 60 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 60 30 – – Knappceller 4,7 0
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8506 60 90 – – Andra 4,7 0 

8506 80 – Andra galvaniska element och batterier 

8506 80 05 – – Torrelement av zink- kol med en spänning av minst 5,5 V 
men högst 6,5 V 

Fri 0 

– – Andra 

8506 80 11 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 80 15 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 80 90 – – – Andra 4,7 0 

8506 90 00 – Delar 4,7 0 

8507 Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumu
latorer, även kvadratiska eller rektangulära 

8507 10 – Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbat
terier för kolvmotorer 

– – Vägande högst 5 kg 

8507 10 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 10 49 – – – Andra 3,7 0 

– – Vägande mer än 5 kg 

8507 10 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 10 98 – – – Andra 3,7 0 

8507 20 – Andra blyackumulatorer 

– – Ackumulatorer för fordonsdrift 

8507 20 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 20 49 – – – Andra 3,7 0 

– – Andra 

8507 20 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 20 98 – – – Andra 3,7 0 

8507 30 – Nickel-kadmiumackumulatorer 

8507 30 20 – – Hermetiskt tillslutna 2,6 0 

– – Andra 

8507 30 81 – – – Ackumulatorer för fordonsdrift 2,6 0
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8507 30 89 – – – Andra 2,6 0 

8507 40 00 – Nickel-järnackumulatorer 2,7 0 

8507 80 – Andra ackumulatorer 

8507 80 20 – – Nickel-hydridackumulatorer 2,7 0 

8507 80 30 – – Litiumjonackumulatorer 2,7 0 

8507 80 80 – – Andra 2,7 0 

8507 90 – Delar 

8507 90 20 – – Ackumulatorplattor 2,7 0 

8507 90 30 – – Separatorer 2,7 0 

8507 90 90 – – Andra 2,7 0 

8508 Dammsugare 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8508 11 00 – – Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos 
dammpåse eller annan behållare) av högst 20 liter 

2,2 0 

8508 19 00 – – Andra 1,7 0 

8508 60 00 – Andra dammsugare 1,7 0 

8508 70 00 – Delar 1,7 0 

8509 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk 
motor, andra än dammsugare enligt nr 8508 

8509 40 00 – Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- 
eller köksväxtsaftpressar 

2,2 0 

8509 80 00 – Andra apparater 2,2 0 

8509 90 00 – Delar 2,2 0 

8510 Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagnings
apparater, med inbyggd elektrisk motor 

8510 10 00 – Rakapparater 2,2 0 

8510 20 00 – Hårklippningsmaskiner 2,2 0 

8510 30 00 – Hårborttagningsapparater 2,2 0 

8510 90 00 – Delar 2,2 0
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8511 Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som 
används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompres
sionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tänds
polar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generato
rer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av så
dana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer 

8511 10 00 – Tändstift (andra än glödtändstift) 3,2 0 

8511 20 00 – Tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter 3,2 0 

8511 30 00 – Strömfördelare; tändspolar 3,2 0 

8511 40 00 – Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer 3,2 0 

8511 50 00 – Andra generatorer 3,2 0 

8511 80 00 – Annan utrustning 3,2 0 

8511 90 00 – Delar 3,2 0 

8512 Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av 
varor enligt nr 8539), elektriska vindrutetorkare samt elekt
riska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag 
som används till cyklar eller motorfordon 

8512 10 00 – Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana 
slag som används till cyklar 

2,7 0 

8512 20 00 – Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrust
ning 

2,7 0 

8512 30 – Akustisk signalutrustning 

8512 30 10 – – Av sådana slag som används i motorfordon 2,2 0 

8512 30 90 – – Andra 2,7 0 

8512 40 00 – Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordning
ar 

2,7 0 

8512 90 – Delar 

8512 90 10 – – Till apparater enligt nr 8512 30 10 2,2 0 

8512 90 90 – – Andra 2,7 0 

8513 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatte
rier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som 
omfattas av nr 8512 

8513 10 00 – Lampor 5,7 0
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8513 90 00 – Delar 5,7 0 

8514 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet 
sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust); 
annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehand
ling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust 

8514 10 – Motståndsvärmeugnar 

8514 10 10 – – Bakugnar och ugnar för bakning av kex 2,2 0 

8514 10 80 – – Andra 2,2 0 

8514 20 – Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust 

8514 20 10 – – Induktionsugnar 2,2 0 

8514 20 80 – – Dielektriska ugnar 2,2 0 

8514 30 – Andra ugnar 

8514 30 19 – – Infraröda strålningsugnar 2,2 0 

8514 30 99 – – Andra 2,2 0 

8514 40 00 – Annan utrustning arbetande med induktion eller dielektrisk 
förlust 

2,2 0 

8514 90 00 – Delar 2,2 0 

8515 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska 
(inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) 
eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, 
ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, in
begripet sådana som också kan användas för skärning; elekt
riska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller 
kermeter 

– Maskiner och apparater för lödning 

8515 11 00 – – Lödkolvar och lödpistoler 2,7 0 

8515 19 00 – – Andra 2,7 0 

– Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall 

8515 21 00 – – Hel- eller halvautomatiska 2,7 0 

8515 29 – – Andra 

8515 29 10 – – – För stuksvetsning 2,7 0 

8515 29 90 – – – Andra 2,7 0 

– Maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svets
ning med plasmaljusbåge) av metall
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8515 31 00 – – Hel- eller halvautomatiska 2,7 0 

8515 39 – – Andra 

– – – För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta 
med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med 

8515 39 13 – – – – Transformatorer 2,7 0 

8515 39 18 – – – – Generatorer eller roterande omformare eller statiska om
formare, likriktare eller likriktarapparater 

2,7 0 

8515 39 90 – – – Andra 2,7 0 

8515 80 – Andra maskiner och apparater 

– – För metallbearbetning 

8515 80 11 – – – För svetsning 2,7 0 

8515 80 19 – – – Andra 2,7 0 

– – Andra 

8515 80 91 – – – För motståndssvetsning av plast 2,7 0 

8515 80 99 – – – Andra 2,7 0 

8515 90 00 – Delar 2,7 0 

8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 
och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning 
eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater 
för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) 
eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; 
andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används 
för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana 
enligt nr 8545 

8516 10 – Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 

– – Varmvattenberedare 

8516 10 11 – – – Genomströmningsvarmvattenberedare 2,7 0 

8516 10 19 – – – Andra varmvattenberedare 2,7 0 

8516 10 90 – – Doppvärmare 2,7 0 

– Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för upp
värmning av marken 

8516 21 00 – – Radiatorer som kan lagra värme 2,7 0
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8516 29 – – Andra 

8516 29 10 – – – Vätskefyllda radiatorer 2,7 0 

8516 29 50 – – – Konvektionsapparater 2,7 0 

– – – Andra 

8516 29 91 – – – – Med inbyggd fläkt 2,7 0 

8516 29 99 – – – – Andra slag 2,7 0 

– Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för tork
ning av händerna 

8516 31 – – Hårtorkar 

8516 31 10 – – – Torkhuvar 2,7 0 

8516 31 90 – – – Andra 2,7 0 

8516 32 00 – – Andra apparater för hårbehandling 2,7 0 

8516 33 00 – – Apparater för torkning av händerna 2,7 0 

8516 40 – Elektriska stryk- och pressjärn 

8516 40 10 – – Ångstrykjärn 2,7 0 

8516 40 90 – – Andra 2,7 0 

8516 50 00 – Mikrovågsugnar 5 0 

8516 60 – Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och ros
tar 

8516 60 10 – – Spisar (omfattande minst en ugn och en häll) 2,7 0 

– – Kokplattor och hällar 

8516 60 51 – – – Hällar för inbyggnad 2,7 0 

8516 60 59 – – – Andra 2,7 0 

8516 60 70 – – Grillar och rostar 2,7 0 

8516 60 80 – – Ugnar för inbyggnad 2,7 0 

8516 60 90 – – Andra 2,7 0 

– Andra elektriska värmeapparater 

8516 71 00 – – Kaffe- eller tebryggare 2,7 0 

8516 72 00 – – Brödrostar 2,7 0 

8516 79 – – Andra
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8516 79 20 – – – Fritöser 2,7 0 

8516 79 70 – – – Andra 2,7 0 

8516 80 – Elektriska värmemotstånd 

8516 80 20 – – Sammanbyggda med en isolerstomme 2,7 0 

8516 80 80 – – Andra 2,7 0 

8516 90 00 – Delar 2,7 0 

8517 Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för 
andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mot
tagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för 
kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN 
och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning 
enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528 

– Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller 
för andra trådlösa nät 

8517 11 00 – – Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar Fri 0 

8517 12 00 – – Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät Fri 0 

8517 18 00 – – Andra Fri 0 

– Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder 
eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i 
trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN) 

8517 61 00 – – Basstationer Fri 0 

8517 62 00 – – Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller 
regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet ap
parater för uppkoppling och dirigering 

Fri 0 

8517 69 – – Andra 

8517 69 10 – – – Bildtelefoner Fri 0 

8517 69 20 – – – Porttelefoner Fri 0 

– – – Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotele
grafi 

8517 69 31 – – – – Bärbara mottagare för samtal eller personsökning Fri 0 

8517 69 39 – – – – Andra 9,3 5 

8517 69 90 – – – Andra Fri 0
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8517 70 – Delar 

– – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

8517 70 11 – – – Antenner för utrustning för radiotelegrafi eller radiotele
foni 

Fri 0 

8517 70 15 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

5 0 

8517 70 19 – – – Andra 3,6 0 

8517 70 90 – – Andra Fri 0 

8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan höl
je; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikro
fon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärknings
anläggningar 

8518 10 – Mikrofoner och mikrofonstativ 

8518 10 30 – – Mikrofoner med ett frekvensomfång på 300 Hz till 
3,4 kHz, med en diameter som inte överskrider 10 mm 
och en höjd som inte överskrider 3 mm, av det slag som 
används inom telekommunikation 

Fri 0 

8518 10 95 – – Andra 2,5 0 

– Högtalare, med eller utan hölje 

8518 21 00 – – Enstaka högtalare, med hölje 4,5 0 

8518 22 00 – – Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare 4,5 0 

8518 29 – – Andra 

8518 29 30 – – – Högtalare med ett frekvensomfång på 300 Hz till 
3,4 kHz, med en diameter som inte överskrider 50 mm, 
av det slag som används inom telekommunikation 

Fri 0 

8518 29 95 – – – Andra 3 0 

8518 30 – Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, 
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare 

8518 30 20 – – Telefonlurar för trådtelefoni Fri 0 

8518 30 95 – – Andra 2 0 

8518 40 – Tonfrekvensförstärkare
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8518 40 30 – – För telefoni eller mätning 3 0 

– – Andra 

8518 40 81 – – – Med en ljudkanal 4,5 0 

8518 40 89 – – – Andra 4,5 0 

8518 50 00 – Ljudförstärkningsanläggningar 2 0 

8518 90 00 – Delar 2 0 

8519 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning 

8519 20 – Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel 

8519 20 10 – – Grammofonautomater 6 0 

– – Andra 

8519 20 91 – – – Med laseravläsningssystem 9,5 5 

8519 20 99 – – – Andra 4,5 0 

8519 30 00 – Skivspelare (andra än laserskivspelare) 2 0 

8519 50 00 – Telefonsvarare Fri 0 

– Andra apparater 

8519 81 – – För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier 

– – – Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), 
inte försedda med anordning för ljudinspelning 

8519 81 11 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 5 0 

– – – – Andra apparater för ljudåtergivning 

8519 81 15 – – – – – Kassettbandspelare i fickformat Fri 0 

– – – – – Andra kassettbandspelare 

8519 81 21 – – – – – – Med ett analogt och digitalt avläsningssystem 9 5 

8519 81 25 – – – – – – Andra 2 0 

– – – – – Andra slag 

– – – – – – Med laseravläsningssystem 

8519 81 31 – – – – – – – Av det slag som används i motorfordon, för skivor 
som inte har större diameter än 6,5 cm 

9 5

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1517



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8519 81 35 – – – – – – – Andra 9,5 5 

8519 81 45 – – – – – – Andra 4,5 0 

– – – Andra apparater 

8519 81 51 – – – – Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa 

4 0 

– – – – Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåter
givning 

– – – – – Kassettbandspelare 

– – – – – – Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda 
högtalare 

8519 81 55 – – – – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla Fri 0 

8519 81 61 – – – – – – – Andra 2 0 

8519 81 65 – – – – – – I fickformat Fri 0 

8519 81 75 – – – – – – Andra 2 0 

– – – – – Andra 

8519 81 81 – – – – – – För magnetband på spolar, som möjliggör upptag
ning eller återgivning av ljud vid antingen en enda 
bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och 
andra lägre hastigheter 

2 0 

8519 81 85 – – – – – – Andra 7 3 

8519 81 95 – – – – Andra 2 0 

8519 89 – – Andra 

– – – Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anord
ning för ljudinspelning 

8519 89 11 – – – – Elektriska grammofoner, andra än sådana enligt 
nr 8519 20 

2 0 

8519 89 15 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 5 0 

8519 89 19 – – – – Andra 4,5 0 

8519 89 90 – – – Andra 2 0 

8521 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, 
även med inbyggd videotuner 

8521 10 – Arbetande med magnetband
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8521 10 20 – – Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upp
tagning eller återgivning vid en bandhastighet av högst 
50 mm per sekund 

14 7 

8521 10 95 – – Andra 8 5 

8521 90 00 – Andra slag 13,9 7 

8522 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller hu
vudsakligen med apparater enligt nr 8519–8521 

8522 10 00 – Pickuper 4 0 

8522 90 – Andra slag 

8522 90 30 – – Stift till grammofoner; diamanter, safirer och andra ädels
tenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon
struerade), för stift till grammofoner, även monterade 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Sammansatta elektroniska komponenter 

8522 90 41 – – – – Till apparater enligt nr 8519 50 00 Fri 0 

8522 90 49 – – – – Andra 4 0 

8522 90 70 – – – Delvis monterade enkelkassettdäck med en total tjocklek 
av högst 53 mm, av sådana slag som används vid till
verkning av apparater för inspelning och återgivning av 
ljud 

Fri 0 

8522 90 80 – – – Andra 4 0 

8523 Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och an
dra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även 
inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för fram
ställning av skivor med undantag av produkter enligt 
kapitel 37 

– Magnetiska medier 

8523 21 00 – – Kort med inbyggd magnetremsa 3,5 0 

8523 29 – – Andra 

– – – Magnetband; magnetskivor 

8523 29 15 – – – – Oinspelade Fri 0 

– – – – Andra 

8523 29 31 – – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0
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8523 29 33 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

Fri 0 

8523 29 39 – – – – – Andra 3,5 0 

8523 29 90 – – – Andra 3,5 0 

8523 40 – Optiska medier 

– – Oinspelade 

8523 40 11 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
på högst 900 megabyte, utom raderbara 

Fri 0 

8523 40 13 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
av mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom 
raderbara 

Fri 0 

8523 40 19 – – – Andra slag Fri 0 

– – Andra 

– – – Skivor för laseravläsningssystem 

8523 40 25 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

– – – – Endast för återgivning av ljud 

8523 40 31 – – – – – Med diameter av högst 6,5 cm 3,5 0 

8523 40 39 – – – – – Med en diameter av mer än 6,5 cm 3,5 0 

– – – – Andra 

8523 40 45 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

Fri 0 

– – – – – Andra 

8523 40 51 – – – – – – ”Digital versatile discs (DVD)” 3,5 0 

8523 40 59 – – – – – – Andra 3,5 0 

– – – Andra
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8523 40 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 40 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 40 99 – – – – Andra 3,5 0 

– Halvledarmedier 

8523 51 – – Icke-flyktiga halvledarminnen 

8523 51 10 – – – Oinspelade Fri 0 

– – – Andra 

8523 51 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 51 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 51 99 – – – – Andra 3,5 0 

8523 52 – – Smartkort 

8523 52 10 – – – Med minst två elektroniska integrerade kretsar 3,7 0 

8523 52 90 – – – Andra Fri 0 

8523 59 – – Andra 

8523 59 10 – – – Oinspelade Fri 0 

– – – Andra 

8523 59 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 59 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 59 99 – – – – Andra 3,5 0
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8523 80 – Andra 

8523 80 10 – – Oinspelade Fri 0 

– – Andra 

8523 80 91 – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 80 93 – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan ma
nipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med 
hjälp av en maskin för automatisk databehandling 

Fri 0 

8523 80 99 – – – Andra 3,5 0 

8525 Apparater för sändning av rundradio eller television, även med 
inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudå
tergivning; televisionskameror, digitala kameror och videoka
meror 

8525 50 00 – Apparater för sändning 3,6 0 

8525 60 00 – Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mot
tagning 

Fri 0 

8525 80 – Televisionskameror, digitala kameror och videokameror 

– – Televisionskameror 

8525 80 11 – – – Med tre eller flera kamerarör 3 0 

8525 80 19 – – – Andra 4,9 0 

8525 80 30 – – Digitala kameror Fri 0 

– – Videokameror 

8525 80 91 – – – Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med tele
visionskamera 

4,9 0 

8525 80 99 – – – Andra 14 5 

8526 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater 
för radiomanövrering eller radiostyrning 

8526 10 00 – Radarapparater 3,7 0 

– Andra slag 

8526 91 – – Apparater för radionavigering 

8526 91 20 – – – Mottagare för radionavigering 3,7 0
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8526 91 80 – – – Andra 3,7 0 

8526 92 00 – – Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning 3,7 0 

8527 Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd 
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med 
inbyggt ur 

– Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla 

8527 12 – – Radiokassettbandspelare av fickformat 

8527 12 10 – – – Med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 12 90 – – – Andra 10 5 

8527 13 – – Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller 
ljudåtergivningsutrustning 

8527 13 10 – – – Med laseravläsningssystem 12 7 

– – – Andra 

8527 13 91 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 13 99 – – – – Andra 10 5 

8527 19 00 – – Andra Fri 0 

– Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa, av sådana slag som används i motorfordon 

8527 21 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – I stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från 
”Radio Data System (RDS)” 

8527 21 20 – – – – Med laseravläsningssystem 14 7 

– – – – Andra 

8527 21 52 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 21 59 – – – – – Andra 10 5 

– – – Andra 

8527 21 70 – – – – Med laseravläsningssystem 14 7 

– – – – Andra
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8527 21 92 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 21 98 – – – – – Andra 10 5 

8527 29 00 – – Andra 12 7 

– Andra 

8527 91 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje 

8527 91 11 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 91 19 – – – – Andra 10 5 

– – – Andra 

8527 91 35 – – – – Med laseravläsningssystem 12 7 

– – – – Andra 

8527 91 91 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 7 

8527 91 99 – – – – – Andra 10 5 

8527 92 – – Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud men med inbyggt ur 

8527 92 10 – – – Klockradioapparater Fri 0 

8527 92 90 – – – Andra 9 5 

8527 99 00 – – Andra 9 5 

8528 Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; 
televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

– Katodstrålerörsmonitorer 

8528 41 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 49 – – Andra 

8528 49 10 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 14 7 

– – – För färgmottagning 

8528 49 35 – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

14 7 

– – – – Andra
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8528 49 91 – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer 14 7 

8528 49 99 – – – – – Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 14 7 

– Andra monitorer 

8528 51 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 59 – – Andra 

8528 59 10 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 14 7 

8528 59 90 – – – För färgmottagning 14 7 

– Projektorer 

8528 61 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 69 – – Andra 

8528 69 10 – – – Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en 
anordning med flytande kristaller) i stånd att visa digital 
information från en maskin för automatisk databehand
ling 

Fri 0 

– – – Andra 

8528 69 91 – – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 0 

8528 69 99 – – – – För färgmottagning 14 7 

– Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

8528 71 – – Inte utformade för att innehålla en videoskärm 

– – – Videotuners 

8528 71 11 – – – – Sammansatta elektroniska komponenter som skall mon
teras i en maskin för automatisk databehandling 

Fri 0 

8528 71 13 – – – – Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning 
med inbyggt modem för uppkoppling till Internet, 
med ett system för interaktivt informationsutbyte, med 
möjlighet till televisionsmottagning (”set-top boxes” med 
kommunikationsfunktion) 

Fri 0 

8528 71 19 – – – – Andra 14 7
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8528 71 90 – – – Andra 14 7 

8528 72 – – Andra, för färgmottagning 

8528 72 10 – – – Televisionsprojektorer 14 7 

8528 72 20 – – – Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av videosignaler 

14 7 

– – – Andra 

– – – – Med inbyggt bildrör 

– – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5, med ett diagnonalmått på bild
skärmen av 

8528 72 31 – – – – – – Högst 42 cm 14 7 

8528 72 33 – – – – – – Mer än 42 cm men högst 52 cm 14 7 

8528 72 35 – – – – – – Mer än 52 cm men högst 72 cm 14 7 

8528 72 39 – – – – – – Mer än 72 cm 14 7 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer, med ett 
diagonalmått på bildskärmen av 

8528 72 51 – – – – – – – Högst 75 cm 14 7 

8528 72 59 – – – – – – – Mer än 72 cm 14 7 

8528 72 75 – – – – – – Mer en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 14 7 

– – – – Andra 

8528 72 91 – – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

14 7 

8528 72 99 – – – – – Andra 14 7 

8528 73 00 – – Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 0 

8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater enligt nr 8525–8528 

8529 10 – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

– – Antenner 

8529 10 11 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

5 0 

– – – Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare
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8529 10 31 – – – – För mottagning via satellit 3,6 0 

8529 10 39 – – – – Andra 3,6 0 

8529 10 65 – – – Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, in
begripet inbyggda 

4 0 

8529 10 69 – – – Andra 3,6 0 

8529 10 80 – – Antennfilter och antennseparatorer 3,6 0 

8529 10 95 – – Andra 3,6 0 

8529 90 – Andra slag 

8529 90 20 – – Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 
8528 41 00, 8528 51 00 och 8528 61 00 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Skåp och lådor 

8529 90 41 – – – – Av trä 2 0 

8529 90 49 – – – – Av annat material 3 0 

8529 90 65 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3 0 

– – – Andra 

8529 90 92 – – – – För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 
8525 80 19 och för apparater enligt nr 8527 och 8528 

5 0 

8529 90 97 – – – – Andra 3 0 

8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings
utrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, 
kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (an
dra än sådana enligt nr 8608) 

8530 10 00 – Utrustning för järnvägar eller spårvägar 1,7 0 

8530 80 00 – Annan utrustning 1,7 0 

8530 90 00 – Delar 1,7 0 

8531 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ring
klockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarms
apparater), andra än apparater enligt nr 8512 eller 8530 

8531 10 – Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. 

8531 10 30 – – Av sådana slag som används i byggnader 2,2 0
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8531 10 95 – – Andra 2,2 0 

8531 20 – Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder 
(LED) 

8531 20 20 – – Med lysdioder (LED) Fri 0 

– – Med flytande kristaller (LCD) 

8531 20 40 – – – Med aktiv matris (LCD) Fri 0 

8531 20 95 – – – Andra Fri 0 

8531 80 – Andra apparater 

8531 80 20 – – Flata panelskärmar Fri 0 

8531 80 95 – – Andra 2,2 0 

8531 90 – Delar 

8531 90 20 – – Till apparater enligt nr 8531 20 och 8531 80 20 Fri 0 

8531 90 85 – – Andra 2,2 0 

8532 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla 

8532 10 00 – Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, 
som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar (fas
kompensatorer) 

Fri 0 

– Andra fasta kondensatorer 

8532 21 00 – – Tantalkondensatorer Fri 0 

8532 22 00 – – Elektrolytkondensatorer med aluminium Fri 0 

8532 23 00 – – Keramiska kondensatorer, med enkelt lager Fri 0 

8532 24 00 – – Keramiska kondensatorer med två eller flera lager Fri 0 

8532 25 00 – – Papperskondensatorer och plastkondensatorer Fri 0 

8532 29 00 – – Andra Fri 0 

8532 30 00 – Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer Fri 0 

8532 90 00 – Delar Fri 0 

8533 Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar), 
andra än värmemotstånd 

8533 10 00 – Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp Fri 0 

– Andra fasta motstånd
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8533 21 00 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 29 00 – – Andra Fri 0 

– Trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och po
tentiometrar 

8533 31 00 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 39 00 – – Andra Fri 0 

8533 40 – Andra variabla motstånd, inbegripet reostater och potentio
metrar 

8533 40 10 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 40 90 – – Andra Fri 0 

8533 90 00 – Delar Fri 0 

8534 00 Tryckta kretsar 

– Bestående endast av ledande element och kontakter 

8534 00 11 – – Flerlager (multilayer) kretsar Fri 0 

8534 00 19 – – Andra Fri 0 

8534 00 90 – Med andra passiva element Fri 0 

8535 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, 
spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra 
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspän
ning av mer än 1 000 V 

8535 10 00 – Smältsäkringar 2,7 0 

– Automatiska brytare 

8535 21 00 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00 – – Andra 2,7 0 

8535 30 – Effektfrånskiljare och strömbrytare 

8535 30 10 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90 – – Andra 2,7 0 

8535 40 00 – Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfil
ter 

2,7 0
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8535 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8536 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stick
proppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar 
samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V; 
kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

8536 10 – Smältsäkringar 

8536 10 10 – – För en strömstyrka av högst 10 A 2,3 0 

8536 10 50 – – För en strömstyrka av mer än 10 A men högst 63 A 2,3 0 

8536 10 90 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 2,3 0 

8536 20 – Automatiska brytare 

8536 20 10 – – För en strömstyrka av högst 63 A 2,3 0 

8536 20 90 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 2,3 0 

8536 30 – Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar 

8536 30 10 – – För en strömstyrka av högst 16 A 2,3 0 

8536 30 30 – – För en strömstyrka av mer än 16 A men högst 125 A 2,3 0 

8536 30 90 – – För en strömstyrka av mer än 125 A 2,3 0 

– Reläer 

8536 41 – – För en driftspänning av högst 60 V 

8536 41 10 – – – För en strömstyrka av högst 2 A 2,3 0 

8536 41 90 – – – För en strömstyrka av mer än 2 A 2,3 0 

8536 49 00 – – Andra slag 2,3 0 

8536 50 – Andra strömställare 

8536 50 03 – – Elektroniska strömställare för växelström bestående av op
tiskt kopplade ingångs- och utgångskretsar (isolerade tyris
torströmställare för växelström) 

Fri 0 

8536 50 05 – – Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade 
elektroniska strömställare, bestående av en transistor och 
ett logiskt chip (”chip-on-chip-teknik”) 

Fri 0 

8536 50 07 – – Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av högst 
11 A 

Fri 0 

– – Andra 

– – – För en driftspänning av högst 60 V
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8536 50 11 – – – – Tryckknappsströmbrytare 2,3 0 

8536 50 15 – – – – Vridströmbrytare 2,3 0 

8536 50 19 – – – – Andra 2,3 0 

8536 50 80 – – – Andra 2,3 0 

– Glödlampshållare, stickproppar och uttag 

8536 61 – – Glödlampshållare 

8536 61 10 – – – Edisonlamphållare 2,3 0 

8536 61 90 – – – Andra 2,3 0 

8536 69 – – Andra 

8536 69 10 – – – För koaxialkablar Fri 0 

8536 69 30 – – – För tryckta kretsar Fri 0 

8536 69 90 – – – Andra 2,3 0 

8536 70 00 – Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

3 0 

8536 90 – Andra apparater och artiklar 

8536 90 01 – – Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar 2,3 0 

8536 90 10 – – Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar Fri 0 

8536 90 20 – – Kiselskivetestare Fri 0 

8536 90 85 – – Andra 2,3 0 

8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två 
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att 
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, in
begripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller 
apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte 
kopplingsanordningar enligt nr 8517 

8537 10 – För en driftspänning av högst 1 000 V 

8537 10 10 – – Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator 2,1 0 

– – Andra 

8537 10 91 – – – Styrsystem med programmerbara minnen 2,1 0 

8537 10 99 – – – Andra 2,1 0 

8537 20 – För en driftspänning av mer än 1 000 V
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8537 20 91 – – För en driftspänning av mer än 1 000 V men högst 
72,5 kV 

2,1 0 

8537 20 99 – – För en driftspänning av mer än 72,5 kV 2,1 0 

8538 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 
eller 8537 

8538 10 00 – Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt 
nr 8537, inte försedda med apparater 

2,2 0 

8538 90 – Andra 

– – Till kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20 

8538 90 11 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3,2 0 

8538 90 19 – – – Andra 1,7 0 

– – Andra 

8538 90 91 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3,2 0 

8538 90 99 – – – Andra 1,7 0 

8539 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet 
s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller 
infrarött ljus; båglampor 

8539 10 00 – S.k. sealed beam lamp units 2,7 0 

– Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett 
eller infrarött ljus 

8539 21 – – Volframhalogenlampor 

8539 21 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

2,7 0 

– – – Andra, för en driftspänning av 

8539 21 92 – – – – Mer än 100 V 2,7 0 

8539 21 98 – – – – Högst 100 V 2,7 0 

8539 22 – – Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en 
spänning av mer än 100 V 

8539 22 10 – – – Reflektorlampor 2,7 0 

8539 22 90 – – – Andra 2,7 0 

8539 29 – – Andra 

8539 29 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

2,7 0 

– – – Andra, för en driftspänning av

SV L 161/1532 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8539 29 92 – – – – Mer än 100 V 2,7 0 

8539 29 98 – – – – Högst 100 V 2,7 0 

– Gasurladdningslampor, andra än sådana för utraviolett ljus 

8539 31 – – Fluorescenslampor (lysrör o.d.) 

8539 31 10 – – – Med två socklar 2,7 0 

8539 31 90 – – – Andra 2,7 0 

8539 32 – – Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor 

8539 32 10 – – – Kvicksilverlampor 2,7 0 

8539 32 50 – – – Natriumlampor 2,7 0 

8539 32 90 – – – Halogenlampor 2,7 0 

8539 39 00 – – Andra slag 2,7 0 

– Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor 

8539 41 00 – – Båglampor 2,7 0 

8539 49 – – Andra 

8539 49 10 – – – Lampor för ultraviolett ljus 2,7 0 

8539 49 30 – – – Lampor för infrarött ljus 2,7 0 

8539 90 – Delar 

8539 90 10 – – Lampsocklar 2,7 0 

8539 90 90 – – Andra 2,7 0 

8540 Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), 
t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för 
kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisions
kameror 

– Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för video
monitorer 

8540 11 – – För färgtelevision 

– – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd 
är mindre än 1,5, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 11 – – – – Högst 42 cm 14 7 

8540 11 13 – – – – Mer än 42 cm men högst 52 cm 14 7 

8540 11 15 – – – – Mer än 52 cm men högst 72 cm 14 7
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8540 11 19 – – – – Mer än 72 cm 14 7 

– – – Andra, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 91 – – – – Högst 75 cm 14 7 

8540 11 99 – – – – Mer än 75 cm 14 7 

8540 12 00 – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 7,5 3 

8540 20 – Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bildförs
tärkarrör; andra fotokatodrör 

8540 20 10 – – Rör för televisionskameror 2,7 0 

8540 20 80 – – Andra 2,7 0 

8540 40 00 – Bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm 
med en punkttäthet om mindre än 0,4 mm 

2,6 0 

8540 50 00 – Bildrör för data/grafik, svartvit eller enfärgad 2,6 0 

8540 60 00 – Andra katodstrålerör 2,6 0 

– Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågs
rör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller 

8540 71 00 – – Magnetroner 2,7 0 

8540 72 00 – – Klystroner 2,7 0 

8540 79 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra rör 

8540 81 00 – – Mottagarrör och förstärkarrör 2,7 0 

8540 89 00 – – Andra 2,7 0 

– Delar 

8540 91 00 – – Till katodstrålerör 2,7 0 

8540 99 00 – – Andra 2,7 0 

8541 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller 
halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även 
sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdio
der; monterade piezoelektriska kristaller 

8541 10 00 – Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder Fri 0 

– Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer
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8541 21 00 – – Men en effektförlust av mindre än 1 W Fri 0 

8541 29 00 – – Andra Fri 0 

8541 30 00 – Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer 
(triacs), andra än ljuskänsliga sådana 

Fri 0 

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, 
inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler; lysdioder 

8541 40 10 – – Lysdioder, inbegripet laserdioder Fri 0 

8541 40 90 – – Andra Fri 0 

8541 50 00 – Andra halvledarkomponenter eller halvledarelement Fri 0 

8541 60 00 – Monterade piezoelektriska kristaller Fri 0 

8541 90 00 – Delar Fri 0 

8542 Elektroniska integrerade kretsar 

– Elektroniska integrerade kretsar 

8542 31 – – Processorer och styrenheter, även kombinerade med min
nen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tids
inställningskretsar eller andra kretsar 

8542 31 10 – – – Produkter enligt anm. 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

8542 31 90 – – – Andra Fri 0 

8542 32 – – Minnen 

8542 32 10 – – – Produkter enligt anm. 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Dynamiska direktminnen (D-RAMs) 

8542 32 31 – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit Fri 0 

8542 32 39 – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit Fri 0 

8542 32 45 – – – – Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffert
minnen (cache-RAMs) 

Fri 0 

8542 32 55 – – – – UV- raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs) Fri 0 

– – – – Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen 
(E 2 PROMs), inbegripet flash E 2 PROMs 

– – – – – Flash E 2 PROMs
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8542 32 61 – – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit Fri 0 

8542 32 69 – – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit Fri 0 

8542 32 75 – – – – – Andra minnen Fri 0 

8542 32 90 – – – – Andra minnen Fri 0 

8542 33 00 – – Förstärkare Fri 0 

8542 39 – – Andra 

8542 39 10 – – – Produkter enligt anm. 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

8542 39 90 – – – Andra Fri 0 

8542 90 00 – Delar Fri 0 

8543 Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbets
uppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

8543 10 00 – Partikelacceleratorer 4 0 

8543 20 00 – Signalgeneratorer 3,7 0 

8543 30 00 – Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk 
väg, för elektrolys eller för elektrofores 

3,7 0 

8543 70 – Andra maskiner och apparater 

8543 70 10 – – Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål Fri 0 

8543 70 30 – – Antennförstärkare 3,7 0 

– – Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning 

– – – För lysrör med ultravioletta Alfastrålar (UVA) 

8543 70 51 – – – – Med en största rörlängd av 100 cm 3,7 0 

8543 70 55 – – – – Andra 3,7 0 

8543 70 59 – – – Andra 3,7 0 

8543 70 60 – – Apparater för aktivering av elektriska stängsel 3,7 0 

8543 70 90 – – Andra 3,7 0 

8543 90 00 – Delar 3,7 0 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och ka
bel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska 
ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fi
berkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, 
även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopp
lingsanordningar 

– Tråd för lindning av spolar
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8544 11 – – Av koppar 

8544 11 10 – – – Lackerad eller emaljerad 3,7 0 

8544 11 90 – – – Annan 3,7 0 

8544 19 – – Annan 

8544 19 10 – – – Lackerad eller emaljerad 3,7 0 

8544 19 90 – – – Annan 3,7 0 

8544 20 00 – Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 3,7 0 

8544 30 00 – Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag 
som används i fordon, luftfartyg eller fartyg 

3,7 0 

– Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V 

8544 42 – – Med kopplingsanordningar 

8544 42 10 – – – Av det slag som används för telekommunikation Fri 0 

8544 42 90 – – – Andra 3,3 0 

8544 49 – – Andra 

8544 49 20 – – – Av sådana slag som används för telekommunikationer, 
för en spänning av högst 80 V 

Fri 0 

– – – Andra 

8544 49 91 – – – – Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda 
trådar av mer än 0,51 mm 

3,7 0 

– – – – Andra 

8544 49 93 – – – – – För en driftspänning av högst 80 V 3,7 0 

8544 49 95 – – – – – För en driftspänning av mer än 80 V men mindre än 
1 000 V 

3,7 0 

8544 49 99 – – – – – För en driftspänning av 1 000 V 3,7 0 

8544 60 – Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V 

8544 60 10 – – Med kopparledare 3,7 0 

8544 60 90 – – Med andra ledare 3,7 0 

8544 70 00 – Optiska fiberkablar Fri 0
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8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element 
och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening 
med metall, av sådana slag som används för elektriskt ända
mål 

– Elektroder 

8545 11 00 – – Av sådana slag som används i ugnar 2,7 0 

8545 19 – – Andra 

8545 19 10 – – – Elektroder för elektrolysanläggningar 2,7 0 

8545 19 90 – – – Andra 2,7 0 

8545 20 00 – Kolborstar 2,7 0 

8545 90 – Andra slag 

8545 90 10 – – Värmemotstånd 1,7 0 

8545 90 90 – – Andra 2,7 0 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett material 

8546 10 00 – Av glas 3,7 0 

8546 20 – Av keramiskt material 

8546 20 10 – – Utan metalldelar 4,7 0 

– – Med metalldelar 

8546 20 91 – – – För luftledningar och kontaktledningar 4,7 0 

8546 20 99 – – – Andra 4,7 0 

8546 90 – Andra slag 

8546 90 10 – – Av plast 3,7 0 

8546 90 90 – – Andra 3,7 0 

8547 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för 
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt 
ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett 
från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits 
eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och 
som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska 
isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, 
invändigt belagda med isolermaterial 

8547 10 – Isolerdetaljer av keramiskt material 

8547 10 10 – – Innehållande minst 80 viktprocent metalloxider 4,7 0
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8547 10 90 – – Andra 4,7 0 

8547 20 00 – Isolerdetaljer av plast 3,7 0 

8547 90 00 – Andra slag 3,7 0 

8548 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska 
ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade bat
terier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar 
till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans i detta kapitel 

8548 10 – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbru
kade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 10 – – Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 4,7 0 

– – Förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 21 – – – Blyackumulatorer 2,6 0 

8548 10 29 – – – Andra 2,6 0 

– – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer 

8548 10 91 – – – Innehållande bly Fri 0 

8548 10 99 – – – Andra Fri 0 

8548 90 – Andra 

8548 90 20 – – Arbetsminnen i sammansättningar såsom D- RAM stackar 
och moduler 

Fri 0 

8548 90 90 – – Andra 2,7 0 

XVII AVDELNING XVII – FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH 
VISS TRANSPORTUTRUSTNING 

86 KAPITEL 86 – LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- 
OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MA
TERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATE
RIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (IN
BEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGS
UTRUSTNING AV ALLA SLAG 

8601 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller 
från elektriska ackumulatorer 

8601 10 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 1,7 0 

8601 20 00 – Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 1,7 0 

8602 Andra lok; tendrar 

8602 10 00 – Dieselelektriska lok 1,7 0
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8602 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8603 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än 
sådana som omfattas av nr 8604 

8603 10 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 1,7 0 

8603 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8604 00 00 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, 
även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar 
med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för 
utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner) 

1,7 0 

8605 00 00 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; 
resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järn
vägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av så
dana som omfattas av nr 8604) 

1,7 0 

8606 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 

8606 10 00 – Tankvagnar o.d 1,7 0 

8606 30 00 – Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än 
vagnar enligt nr 8606 10 

1,7 0 

– Andra slag 

8606 91 – – Täckta och slutna 

8606 91 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

1,7 0 

8606 91 80 – – – Andra 1,7 0 

8606 92 00 – – Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 
60 cm 

1,7 0 

8606 99 00 – – Andra 1,7 0 

8607 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmate
riel 

– Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor 

8607 11 00 – – Drivande boggier 1,7 0 

8607 12 00 – – Andra boggier 1,7 0 

8607 19 – – Andra, inbegripet delar 

– – – Axlar, även hopmonterade; hjul och delar till dessa varor 

8607 19 01 – – – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8607 19 11 – – – – Av sänksmitt stål 2,7 0
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8607 19 18 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Delar till boggier o.d. 

8607 19 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 19 99 – – – – Andra 1,7 0 

– Bromsapparater och delar till bromsapparater 

8607 21 – – Luftbromsar och delar till sådana bromsar 

8607 21 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 21 90 – – – Andra 1,7 0 

8607 29 – – Andra 

8607 29 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 29 90 – – – Andra 1,7 0 

8607 30 – Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt 
delar till dessa varor 

8607 30 01 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 30 99 – – Andra 1,7 0 

– Andra delar 

8607 91 – – Till lok 

8607 91 10 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 3,7 0 

– – – Andra 

8607 91 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 91 99 – – – – Andra 1,7 0 

8607 99 – – Andra 

8607 99 10 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 3,7 0 

8607 99 30 – – – Karosserier och delar till dessa varor 1,7 0 

8607 99 50 – – – Underreden och delar till dessa varor 1,7 0 

8607 99 90 – – – Andra 1,7 0 

8608 00 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet 
elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervak
ningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, 
inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält; delar till sådan materiel och utrustning
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8608 00 10 – Utrustning för järnvägar och spårvägar 1,7 0 

8608 00 30 – Annan utrustning 1,7 0 

8608 00 90 – Delar 1,7 0 

8609 00 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av 
vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran 
med ett eller flera slag av transportmedel 

8609 00 10 – Containrar med blyavskärmning för transport av radioaktivt 
material (Euratom) 

Fri 0 

8609 00 90 – Andra Fri 0 

87 KAPITEL 87 – FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRN
VÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL FORDON 

8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709) 

8701 10 00 – Traktorer som framförs av gående 3 0 

8701 20 – Dragfordon för påhängsvagnar 

8701 20 10 – – Nya 16 0 

8701 20 90 – – Begagnade 16 0 

8701 30 – Bandtraktorer 

8701 30 10 – – Pistmaskiner Fri 0 

8701 30 90 – – Andra slag Fri 0 

8701 90 – Andra slag 

– – Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som fram
förs av gående) samt skogsbrukstraktorer, med hjul 

– – – Nya 

8701 90 11 – – – – Med en effekt av högst 18 kW Fri 0 

8701 90 20 – – – – Med en effekt av mer än 18 kW men högst 37 kW Fri 0 

8701 90 25 – – – – Med en effekt av mer än 37 kW men högst 59 kW Fri 0 

8701 90 31 – – – – Med en effekt av mer än 59 kW men högst 75 kW Fri 0 

8701 90 35 – – – – Med en effekt av mer än 75 kW men högst 90 kW Fri 0 

8701 90 39 – – – – Med en effekt av mer än 90 kW Fri 0 

8701 90 50 – – – Begagnade Fri 0
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8701 90 90 – – Andra 7 0 

8702 Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet 
föraren 

8702 10 – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) 

– – Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm 3 

8702 10 11 – – – Nya 16 7 

8702 10 19 – – – Begagnade 16 7 

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 

8702 10 91 – – – Nya 10 7 

8702 10 99 – – – Begagnade 10 7 

8702 90 – Andra 

– – Med förbränningskolvmotor med gnisttändning 

– – – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm 3 

8702 90 11 – – – – Nya 16 7 

8702 90 19 – – – – Begagnade 16 7 

– – – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 

8702 90 31 – – – – Nya 10 7 

8702 90 39 – – – – Begagnade 10 7 

8702 90 90 – – Med annan motor 10 7 

8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 
personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar 

8703 10 – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för 
golfbanor och liknande fordon 

8703 10 11 – – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbrän
ningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) eller med gnisttändning 

5 0 

8703 10 18 – – Andra 10 7 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med gnisttänd
ning och fram- och återgående kolvar samt med en cylin
dervolym av 

8703 21 – – Högst 1 000 cm 3
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8703 21 10 – – – Nya 10 7 

8703 21 90 – – – Begagnade 10 7 

8703 22 – – Mer än 1 000 cm 3 men högst 1 500 cm 3 

8703 22 10 – – – Nya 10 7 

8703 22 90 – – – Begagnade 10 7 

8703 23 – – Mer än 1 500 cm 3 men högst 3 000 cm 3 

– – – Nya 

8703 23 11 – – – – Husbilar 10 7 

8703 23 19 – – – – Andra 10 7 

8703 23 90 – – – Begagnade 10 7 

8703 24 – – Mer än 3 000 cm 3 

8703 24 10 – – – Nya 10 7 

8703 24 90 – – – Begagnade 10 7 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med kompres
sionständning (diesel- och semidieselmotor) samt med en 
cylindervolym av 

8703 31 – – Högst 1 500 cm 3 

8703 31 10 – – – Nya 10 7 

8703 31 90 – – – Begagnade 10 7 

8703 32 – – Mer än 1 500 cm 3 , men högst 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 32 11 – – – – Husbilar 10 7 

8703 32 19 – – – – Andra 10 7 

8703 32 90 – – – Begagnade 10 7 

8703 33 – – Mer än 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 33 11 – – – – Husbilar 10 7 

8703 33 19 – – – – Andra 10 7 

8703 33 90 – – – Begagnade 10 7

SV L 161/1544 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

8703 90 – Andra slag 

8703 90 10 – – Med elektrisk motor 10 7 

8703 90 90 – – Andra 10 7 

8704 Motorfordon för godsbefordran 

8704 10 – Dumprar, konstruerade för användning i terräng 

8704 10 10 – – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning 

Fri 0 

8704 10 90 – – Andra Fri 0 

– Andra fordon med förbränningsmotor med kompressions
tändning (diesel- eller semidieselmotor) 

8704 21 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 21 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 500 cm 3 

8704 21 31 – – – – – Nya 22 7 

8704 21 39 – – – – – Begagnade 22 7 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 

8704 21 91 – – – – – Nya 10 7 

8704 21 99 – – – – – Begagnade 10 5 

8704 22 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton 

8704 22 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

8704 22 91 – – – – Nya 22 7 

8704 22 99 – – – – Begagnade 22 7 

8704 23 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

8704 23 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra
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8704 23 91 – – – – Nya 22 7 

8704 23 99 – – – – Begagnade 22 7 

– Andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning 

8704 31 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 31 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 800 cm 3 

8704 31 31 – – – – – Nya 22 7 

8704 31 39 – – – – – Begagnade 22 7 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 
2 800 cm 3 

8704 31 91 – – – – – Nya 10 7 

8704 31 99 – – – – – Begagnade 10 7 

8704 32 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

8704 32 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

8704 32 91 – – – – Nya 22 7 

8704 32 99 – – – – Begagnade 22 7 

8704 90 00 – Andra 10 7 

8705 Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är 
konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran 
(t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betong
blandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, 
verkstadsbilar och röntgenbilar) 

8705 10 00 – Kranbilar 3,7 0 

8705 20 00 – Bilar med djupborrningsutrustning 3,7 0 

8705 30 00 – Brandbilar 3,7 0 

8705 40 00 – Bilar med betongblandare 3,7 0
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8705 90 – Andra slag 

8705 90 10 – – Bärgningsbilar 3,7 0 

8705 90 30 – – Bilar med betongpumpar 3,7 0 

8705 90 90 – – Andra 3,7 0 

8706 00 Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt 
nr 8701–8705 

– Underreden till fordon enligt nr 8701; underreden till mo
torfordon enligt nr 8702, 8703 eller 8704 som har en 
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av mer 
än 2 500 cm 3 eller med gnisttändning med en cylindervo
lym av mer än 2 800 cm 3 

8706 00 11 – – Till fordon enligt nr 8702 eller 8704 19 7 

8706 00 19 – – Andra 6 0 

– Andra 

8706 00 91 – – Till fordon enligt nr 8703 4,5 0 

8706 00 99 – – Andra 10 7 

8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt 
nr 8701–8705 

8707 10 – Till fordon enligt nr 8703 

8707 10 10 – – För industriell sammansättning 4,5 0 

8707 10 90 – – Andra 4,5 0 

8707 90 – Andra 

8707 90 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med 
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med 
en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning 
med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon 
för speciella ändamål enligt nr 8705 

4,5 0 

8707 90 90 – – Andra 4,5 0 

8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705 

8708 10 – Stötfångare och delar till stötfångare
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8708 10 10 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 10 90 – – Andra 4,5 0 

– Andra delar och tillbehör till karosserier (inbegripet förarhyt
ter) 

8708 21 – – Säkerhetsbälten 

8708 21 10 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 21 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 29 – – Andra 

8708 29 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 29 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 30 – Bromsar och servobromsar; delar till sådana 

8708 30 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 30 91 – – – Till skivbromsar 4,5 0
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8708 30 99 – – – Andra 4,5 0 

8708 40 – Växellådor och delar till växellådor 

8708 40 20 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 40 50 – – – Växellådor 4,5 0 

– – – Delar 

8708 40 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 40 99 – – – – Andra 3,5 0 

8708 50 – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans
missionsdelar, och icke drivande axlar; delar till sådana 

8708 50 20 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 50 35 – – – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra 
transmissionsdelar, och icke drivande axlar 

4,5 0 

– – – Delar 

8708 50 55 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

– – – – Andra 

8708 50 91 – – – – – Till icke drivande axlar 4,5 0 

8708 50 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 70 – Hjul samt delar och tillbehör till hjul
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8708 70 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; eller Motorfordon enligt nr 8704 som har en 
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständ
ning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym 
av högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylinder
volym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 70 50 – – – Aluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av aluminium 4,5 0 

8708 70 91 – – – Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn 
eller stål 

3 0 

8708 70 99 – – – Andra 4,5 0 

8708 80 – Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stöt
dämpare) 

8708 80 20 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 80 35 – – – Stötdämpare 4,5 0 

8708 80 55 – – – Stabilisatorer; andra torsionsstavar 3,5 0 

– – – Andra 

8708 80 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 80 99 – – – – Andra 3,5 0 

– Andra delar och tillbehör 

8708 91 – – Kylare och delar till kylare 

8708 91 20 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0
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– – – Andra 

8708 91 35 – – – – Kylare 4,5 0 

– – – – Delar 

8708 91 91 – – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 91 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 92 – – Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana 

8708 92 20 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 92 35 – – – – Ljuddämpare och avgasrör 4,5 0 

– – – Delar 

8708 92 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 92 99 – – – – Andra 3,5 0 

8708 93 – – Kopplingar och delar till kopplingar 

8708 93 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 93 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 94 – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana 

8708 94 20 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra
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8708 94 35 – – – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar 4,5 0 

– – – – Delar 

8708 94 91 – – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 94 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 95 – – Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana 

8708 95 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 95 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 95 99 – – – – Andra 3,5 0 

8708 99 – – Andra 

8708 99 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt 
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 99 93 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 99 97 – – – – Andra 3,5 0 

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av 
sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden 
eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar 
av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till 
fordon enligt detta nummer 

– Fordon
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8709 11 – – För elektrisk drift 

8709 11 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2 0 

8709 11 90 – – – Andra 4 0 

8709 19 – – Andra 

8709 19 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2 0 

8709 19 90 – – – Andra 4 0 

8709 90 00 – Delar 3,5 0 

8710 00 00 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, 
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon 

1,7 0 

8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med 
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar 

8711 10 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm 3 

8 3 

8711 20 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm 3 
men högst 250 cm 3 

8711 20 10 – – Skotrar 8 5 

– – Andra med en cylindervolym av 

8711 20 91 – – – Mer än 50 cm 3 men högst 80 cm 3 8 5 

8711 20 93 – – – Mer än 80 cm 3 men högst 125 cm 3 8 5 

8711 20 98 – – – Mer än 125 cm 3 men högst 250 cm 3 8 3 

8711 30 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 
men högst 500 cm 3 

8711 30 10 – – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 men högst 
380 cm 3 

6 0 

8711 30 90 – – Med en cylindervolym av mer än 380 cm 3 men högst 
500 cm 3 

6 0 

8711 40 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 500 cm 3 
men högst 800 cm 3 

6 0 

8711 50 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 800 cm 3 

6 0
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8711 90 00 – Andra slag 6 0 

8712 00 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga trans
portcyklar), utan motor 

8712 00 10 – Utan kullager 15 7 

– Andra 

8712 00 30 – – Tvåhjuliga cyklar 14 7 

8712 00 80 – – Andra 15 7 

8713 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, 
även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanord
ning 

8713 10 00 – Utan mekanisk framdrivningsanordning Fri 0 

8713 90 00 – Andra Fri 0 

8714 Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713 

– Till motorcyklar (inbegripet mopeder) 

8714 11 00 – – Sadlar och säten 3,7 0 

8714 19 00 – – Andra 3,7 0 

8714 20 00 – Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade Fri 0 

– Andra slag 

8714 91 – – Ramar och gafflar samt delar till sådana 

8714 91 10 – – – Ramar 4,7 0 

8714 91 30 – – – Framgafflar 4,7 0 

8714 91 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 92 – – Hjulfälgar och ekrar 

8714 92 10 – – – Fälgar 4,7 0 

8714 92 90 – – – Ekrar 4,7 0 

8714 93 – – Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar, 
samt kedjekransar för hjul med frigång 

8714 93 10 – – – Nav, utan frihjul eller broms 4,7 0 

8714 93 90 – – – Kedjekransar för hjul med frigång 4,7 0 

8714 94 – – Bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, samt navbrom
sar, även som delar till sådana artiklar
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8714 94 10 – – – Frihjulsnav med broms och navbroms 4,7 0 

8714 94 30 – – – Andra bromsar 4,7 0 

8714 94 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 95 00 – – Sadlar 4,7 0 

8714 96 – – Pedaler och vevpartier samt delar till sådana 

8714 96 10 – – – Pedaler 4,7 0 

8714 96 30 – – – Vevpartier 4,7 0 

8714 96 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 99 – – Andra 

8714 99 10 – – – Styren 4,7 0 

8714 99 30 – – – Pakethållare 4,7 0 

8714 99 50 – – – Kedjeväxlar 4,7 0 

8714 99 90 – – – Andra; delar 4,7 0 

8715 00 Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8715 00 10 – Barnvagnar 2,7 0 

8715 00 90 – Delar 2,7 0 

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk 
framdrivningsanordning; delar till sådana fordon 

8716 10 – Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för 
bostads- eller campingändamål 

8716 10 10 – – Hopfällbara husvagnar 2,7 0 

– – Andra 

8716 10 91 – – – Med en vikt av högst 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 – – – Med en vikt av mer än 750 kg men högst 1 600 kg 2,7 0 

8716 10 96 – – – Med en vikt av mer än 1 600 kg men högst 3 500 kg 2,7 0 

8716 10 99 – – – Med en vikt av mer än 3 500 kg 2,7 0 

8716 20 00 – Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvag
nar avsedda för lantbruksändamål 

2,7 0 

– Andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran
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8716 31 00 – – Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank 2,7 0 

8716 39 – – Andra 

8716 39 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2,7 0 

– – – Andra 

– – – – Nya 

8716 39 30 – – – – – Påhängsvagnar 2,7 0 

– – – – – Andra 

8716 39 51 – – – – – – Enaxlade 2,7 0 

8716 39 59 – – – – – – Andra 2,7 0 

8716 39 80 – – – – Begagnade 2,7 0 

8716 40 00 – Andra släpfordon och påhängsvagnar 2,7 0 

8716 80 00 – Andra fordon 1,7 0 

8716 90 – Delar 

8716 90 10 – – Underreden 1,7 0 

8716 90 30 – – Karosserier 1,7 0 

8716 90 50 – – Axlar 1,7 0 

8716 90 90 – – Andra delar 1,7 0 

88 KAPITEL 88 – LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT 
DELAR TILL SÅDANA 

8801 00 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hängglidare 
och andra luftfartyg utan motor 

8801 00 10 – Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och häng
glidare 

3,7 0 

8801 00 90 – Andra 2,7 0 

8802 Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster 
(inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfar
koster 

– Helikoptrar 

8802 11 00 – – Med en tomvikt av högst 2 000 kg 7,5 0 

8802 12 00 – – Med en tomvikt av mer än 2 000 kg 2,7 0
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8802 20 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 
2 000 kg 

7,7 0 

8802 30 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
2 000 kg men högst 15 000 kg 

2,7 0 

8802 40 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
15 000 kg 

2,7 0 

8802 60 – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satel
liter och rymdfarkoster 

8802 60 10 – – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 4,2 0 

8802 60 90 – – Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 4,2 0 

8803 Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802 

8803 10 00 – Propellrar och rotorer samt delar till sådana 2,7 0 

8803 20 00 – Landningsställ och delar till landningsställ 2,7 0 

8803 30 00 – Andra delar till flygplan eller helikoptrar 2,7 0 

8803 90 – Andra slag 

8803 90 10 – – Till drakar 1,7 0 

8803 90 20 – – Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 1,7 0 

8803 90 30 – – Till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 1,7 0 

8803 90 90 – – Andra 2,7 0 

8804 00 00 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmflygare 
s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till 
dessa varor 

2,7 0 

8805 Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av 
sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande ut
rustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till 
varor enligt detta nummer 

8805 10 – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor; 
inbromsningsanordningar av sådana slag som används på 
hangarfartyg samt liknande utrustning, ävensom delar till 
sådan utrustning 

8805 10 10 – – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor 2,7 0 

8805 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till så
dana apparater 

8805 21 00 – – Luftstridssimulatorer och delar till sådana 1,7 0 

8805 29 00 – – Andra 1,7 0
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89 KAPITEL 89 – FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATE
RIEL 

8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och 
liknande fartyg för person- eller godsbefordran 

8901 10 – Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvud
sakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag 

8901 10 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 10 90 – – Andra 1,7 0 

8901 20 – Tankfartyg 

8901 20 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 20 90 – – Andra 1,7 0 

8901 30 – Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20 

8901 30 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 30 90 – – Andra 1,7 0 

8901 90 – Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både 
person- och godsbefordran 

8901 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

– – Andra 

8901 90 91 – – – Ej maskindrivna 1,7 0 

8901 90 99 – – – Maskindrivna 1,7 0 

8902 00 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller 
konservering av fiskeriprodukter 

– För öppen sjö 

8902 00 12 – – Med en bruttodräktighet av mer än 250 Fri 0 

8902 00 18 – – Med en bruttodräktighet av högst 250 Fri 0 

8902 00 90 – Andra 1,7 0 

8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; rodd
båtar och kanoter 

8903 10 – Uppblåsbara
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8903 10 10 – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0 

8903 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

8903 91 – – Segelbåtar, även med hjälpmotor 

8903 91 10 – – – För öppen sjö Fri 0 

– – – Andra 

8903 91 92 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8903 92 – – Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor 

8903 92 10 – – – För öppen sjö Fri 0 

– – – Andra 

8903 92 91 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8903 99 – – Andra 

8903 99 10 – – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0 

– – – Andra 

8903 99 91 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8904 00 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 

8904 00 10 – Bogserbåtar Fri 0 

– Fartyg för påskjutning 

8904 00 91 – – För öppen sjö Fri 0 

8904 00 99 – – Andra 1,7 0 

8905 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra 
fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad be
tydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; fly
tande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattfor
mar 

8905 10 – Mudderverk 

8905 10 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8905 10 90 – – Andra 1,7 0
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8905 20 00 – Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplatt
formar 

Fri 0 

8905 90 – Andra slag 

8905 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8905 90 90 – – Andra 1,7 0 

8906 Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än 
roddbåtar 

8906 10 00 – Krigsfartyg Fri 0 

8906 90 – Andra slag 

8906 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

– – Andra 

8906 90 91 – – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 – – – Andra 1,7 0 

8907 Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryg
gor, bojar och sjömärken) 

8907 10 00 – Uppblåsbara flottar 2,7 0 

8907 90 00 – Andra 2,7 0 

8908 00 00 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp Fri 0 

XVIII AVDELNING XVIII – OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARA
TER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH 
APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDI
CINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARA
TER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

90 KAPITEL 90 – OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, 
FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA
RATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA 
OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR 
OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, 
andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polari
serande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, 
speglar och andra optiska element, oavsett material, omonte
rade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt 
bearbetade 

9001 10 – Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar 

9001 10 10 – – För överföring av bilder 2,9 0 

9001 10 90 – – Andra slag 2,9 0
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9001 20 00 – Skivor och plattor av polariserande material 2,9 0 

9001 30 00 – Kontaktlinser 2,9 0 

9001 40 – Glasögonlinser av glas 

9001 40 20 – – Icke synkorrigerande 2,9 0 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor 

9001 40 41 – – – – Enkelfokala 2,9 0 

9001 40 49 – – – – Andra 2,9 0 

9001 40 80 – – – Andra 2,9 0 

9001 50 – Glasögonlinser av annat material 

9001 50 20 – – Icke synkorrigerande 2,9 0 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor 

9001 50 41 – – – – Enkelfokala 2,9 0 

9001 50 49 – – – – Andra 2,9 0 

9001 50 80 – – – Andra 2,9 0 

9001 90 00 – Andra slag 2,9 0 

9002 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett 
material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instru
ment eller apparater, andra än sådana element av glas som 
inte är optiskt bearbetade 

– Objektiv 

9002 11 00 – – För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 
förminskningsapparater 

6,7 5 

9002 19 00 – – Andra 6,7 5 

9002 20 00 – Filter 6,7 5 

9002 90 00 – Andra 6,7 0 

9003 Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana 
artiklar 

– Bågar och infattningar 

9003 11 00 – – Av plast 2,2 0
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9003 19 – – Av annat material 

9003 19 10 – – – Av ädel metall eller doublé av ädel metall 2,2 0 

9003 19 30 – – – Av oädel metall 2,2 0 

9003 19 90 – – – Av andra material 2,2 0 

9003 90 00 – Delar 2,2 0 

9004 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögo
nen eller för annat ändamål 

9004 10 – Solglasögon 

9004 10 10 – – Optiskt bearbetade 2,9 0 

– – Andra 

9004 10 91 – – – Med linser av plast 2,9 0 

9004 10 99 – – – Andra 2,9 0 

9004 90 – Andra 

9004 90 10 – – Med linser av plast 2,9 0 

9004 90 90 – – Andra 2,9 0 

9005 Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt 
stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till 
sådana, med undantag av radioastronomiska instrument 

9005 10 00 – Binokulära kikare 4,2 0 

9005 80 00 – Andra kikare och instrument 4,2 0 

9005 90 00 – Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 4,2 0 

9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för foto
grafiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 

9006 10 00 – Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställ
ning av klichéer eller andra tryckformar 

4,2 0 

9006 30 00 – Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervat
tensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kir
urgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jäm
förelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik 

4,2 0 

9006 40 00 – Kameror för omedelbar bildframställning 3,2 0 

– Andra stillbildskameror
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9006 51 00 – – Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av 
högst 35 mm 

4,2 0 

9006 52 00 – – Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 mm 4,2 0 

9006 53 – – Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm 

9006 53 10 – – – Kameror för engångsbruk 4,2 0 

9006 53 80 – – – Andra 4,2 0 

9006 59 00 – – Andra 4,2 0 

– Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk 

9006 61 00 – – Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 3,2 0 

9006 69 00 – – Andra 3,2 0 

– Delar och tillbehör 

9006 91 00 – – Till stillbildskameror 3,7 0 

9006 99 00 – – Andra 3,2 0 

9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrust
ning för inspelning eller återgivning av ljud 

– Kinokameror 

9007 11 00 – – För film med en bredd av mindre än 16 mm eller för 2 × 
8 mm film 

3,7 0 

9007 19 00 – – Andra 3,7 0 

9007 20 00 – Projektorer 3,7 0 

– Delar och tillbehör 

9007 91 00 – – Till kinokameror 3,7 0 

9007 92 00 – – Till kinoprojektorer 3,7 0 

9008 Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) 
förstorings- och förminskningsapparater 

9008 10 00 – Projektorer för diapositiv 3,7 0 

9008 20 00 – Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även med utrust
ning för framställning av kopior 

3,7 0 

9008 30 00 – Andra stillbildsprojektorer 3,7 0 

9008 40 00 – Fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och 
förminskningsapparater 

3,7 0
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9008 90 00 – Delar och tillbehör 3,7 0 

9010 Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
negatoskop; projektionsdukar 

9010 10 00 – Apparater och utrustning för automatisk framkallning av 
film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för 
automatisk exponering av framkallad film på rullar av foto
grafiskt papper 

2,7 0 

9010 50 00 – Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (in
begripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop 

2,7 0 

9010 60 00 – Projektionsdukar 2,7 0 

9010 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, ki
nefotomikrografi eller mikroprojektion 

9011 10 – Stereoskopiska mikroskop 

9011 10 10 – – Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera 
och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 

Fri 0 

9011 10 90 – – Andra 6,7 5 

9011 20 – Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomik
rografi eller mikroprojektion 

9011 20 10 – – Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som kon
struerats särskilt för att hantera och transportera halv
ledarplattor (wafers) eller nät 

Fri 0 

9011 20 90 – – Andra 6,7 5 

9011 80 00 – Andra mikroskop 6,7 5 

9011 90 – Delar och tillbehör 

9011 90 10 – – Till utrustning enligt nr 9011 10 10 eller 9011 20 10 Fri 0 

9011 90 90 – – Andra 6,7 5 

9012 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 

9012 10 – Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
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9012 10 10 – – Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats sär
skilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wa
fers) eller nät 

Fri 0 

9012 10 90 – – Andra 3,7 0 

9012 90 – Delar och tillbehör 

9012 90 10 – – Till utrustning enligt nr 9012 10 10 Fri 0 

9012 90 90 – – Andra 3,7 0 

9013 Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar 
som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra 
än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt 
andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel 

9013 10 00 – Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utfor
made för att monteras på maskiner, apparater eller instru
ment enligt detta kapitel eller enligt avd. XVI 

4,7 3 

9013 20 00 – Lasrar, andra än laserdioder 4,7 3 

9013 80 – Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska 
artiklar 

– – Anordningar med flytande kristaller 

9013 80 20 – – – Aktiva matris-LCD Fri 0 

9013 80 30 – – – Andra Fri 0 

9013 80 90 – – Andra 4,7 3 

9013 90 – Delar och tillbehör 

9013 90 10 – – För flytande kristaller (LCD) Fri 0 

9013 90 90 – – Andra 4,7 3 

9014 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 

9014 10 00 – Kompasser 2,7 0 

9014 20 – Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (an
dra än kompasser) 

9014 20 20 – – Tröghetsnavigeringssystem 3,7 0 

9014 20 80 – – Andra 3,7 0 

9014 80 00 – Andra instrument och apparater 3,7 0 

9014 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0
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9015 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrolo
gi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; 
avståndsmätare 

9015 10 – Avståndsmätare 

9015 10 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 10 90 – – Andra 2,7 0 

9015 20 – Teodoliter och takymetrar 

9015 20 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 20 90 – – Andra 2,7 0 

9015 30 – Avvägningsinstrument 

9015 30 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 30 90 – – Andra 2,7 0 

9015 40 – Instrument och apparater för fotogrammetri 

9015 40 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 40 90 – – Andra 2,7 0 

9015 80 – Andra instrument och apparater 

– – Elektroniska 

9015 80 11 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

3,7 0 

9015 80 19 – – – Andra 3,7 0 

– – Andra 

9015 80 91 – – – Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmät
ning och för hydrografi 

2,7 0 

9015 80 93 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

2,7 0 

9015 80 99 – – – Andra 2,7 0 

9015 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9016 00 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande 
vikter
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9016 00 10 – Vågar 3,7 0 

9016 00 90 – Delar och tillbehör 3,7 0 

9017 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. rit
apparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor 
och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längd
mätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut
mått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

9017 10 – Ritbord och ritapparater, även automatiska 

9017 10 10 – – Plottrar Fri 0 

9017 10 90 – – Andra 2,7 0 

9017 20 – Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument 

9017 20 05 – – Plottrar Fri 0 

– – Andra ritverktyg 

9017 20 11 – – – Ritbestick 2,7 0 

9017 20 19 – – – Andra 2,7 0 

9017 20 39 – – Ritsinstrument 2,7 0 

9017 20 90 – – Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor o.d.) 2,7 0 

9017 30 – Mikrometrar, skjutmått och tolkar 

9017 30 10 – – Mikrometrar och skjutmått 2,7 0 

9017 30 90 – – Andra (med undantag för tolkar utan ställbar mätanord
ning enligt nr 9031) 

2,7 0 

9017 80 – Andra instrument 

9017 80 10 – – Mätstockar, mätband och graderade linjaler 2,7 0 

9017 80 90 – – Andra 2,7 0 

9017 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9018 Instrument och apparater som används för medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, 
andra elektromedicinska apparater samt instrument för syn
provning 

– Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för un
dersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar)

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1567



KN 2008 Varuslag Bastullsats Kategori 

9018 11 00 – – Elektrokardiografer Fri 0 

9018 12 00 – – Ultraljudscanners Fri 0 

9018 13 00 – – Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans Fri 0 

9018 14 00 – – Scintigrafer Fri 0 

9018 19 – – Andra 

9018 19 10 – – – Apparater för samtidig övervakning av två eller flera para
metrar 

Fri 0 

9018 19 90 – – – Andra Fri 0 

9018 20 00 – Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus Fri 0 

– Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d. 

9018 31 – – Injektionssprutor, med eller utan kanyl 

9018 31 10 – – – Av plast Fri 0 

9018 31 90 – – – Andra Fri 0 

9018 32 – – Kanyler av metall och suturnålar 

9018 32 10 – – – Kanyler av metall Fri 0 

9018 32 90 – – – Suturnålar Fri 0 

9018 39 00 – – Andra Fri 0 

– Andra instrument och apparater, för dentalt bruk 

9018 41 00 – – Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan 
dentalutrustning på gemensamt stativ 

Fri 0 

9018 49 – – Andra 

9018 49 10 – – – Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborr
maskiner 

Fri 0 

9018 49 90 – – – Andra Fri 0 

9018 50 – Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk 

9018 50 10 – – Icke optiska Fri 0 

9018 50 90 – – Optiska Fri 0
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9018 90 – Andra instrument och apparater 

9018 90 10 – – Instrument och apparater för blodtrycksmätning Fri 0 

9018 90 20 – – Endoskop Fri 0 

9018 90 30 – – Dialysapparater Fri 0 

– – Diatermiapparater 

9018 90 41 – – – Ultraljudsapparater Fri 0 

9018 90 49 – – – Andra Fri 0 

9018 90 50 – – Transfusionsapparater Fri 0 

9018 90 60 – – Narkosapparater Fri 0 

9018 90 70 – – Ultraljudsapparater för litotripsi Fri 0 

9018 90 75 – – Nervstimuleringsapparater Fri 0 

9018 90 85 – – Andra Fri 0 

9019 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syre
terapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra and
ningsapparater för terapeutiskt bruk 

9019 10 – Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar 

9019 10 10 – – Elektriska vibrationsmassageapparater Fri 0 

9019 10 90 – – Andra Fri 0 

9019 20 00 – Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller 
konstgjord andning samt andra andningsapparater för tera
peutiskt bruk 

Fri 0 

9020 00 00 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte så
dana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar 
eller utbytbart filter 

1,7 0 

9021 Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk- kirurgiska 
gördlar och brockband; spjälor och andra artiklar för behand
ling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för 
hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras 
av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i 
kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp 

9021 10 – Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer 

9021 10 10 – – Ortopediska artiklar Fri 0
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9021 10 90 – – Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer Fri 0 

– Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar 

9021 21 – – Konstgjorda tänder 

9021 21 10 – – – Av plast Fri 0 

9021 21 90 – – – Av andra material Fri 0 

9021 29 00 – – Andra Fri 0 

– Andra konstgjorda kroppsdelar 

9021 31 00 – – Konstgjorda leder Fri 0 

9021 39 – – Andra slag 

9021 39 10 – – – Ögonproteser Fri 0 

9021 39 90 – – – Andra Fri 0 

9021 40 00 – Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

Fri 0 

9021 50 00 – Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

Fri 0 

9021 90 – Andra slag 

9021 90 10 – – Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade Fri 0 

9021 90 90 – – Andra Fri 0 

9022 Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- 
eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radio
terapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, 
högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpe
ter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning 
eller röntgenbehandling 

– Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även 
för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 
bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater 

9022 12 00 – – Apparater för datortomografi Fri 0 

9022 13 00 – – Andra, för dentalt bruk Fri 0 

9022 14 00 – – Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk Fri 0 

9022 19 00 – – För annat bruk Fri 0 

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa- beta- eller gam
mastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt 
eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapi
apparater
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9022 21 00 – – För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk Fri 0 

9022 29 00 – – För annat bruk 2,1 0 

9022 30 00 – Röntgenrör 2,1 0 

9022 90 – Andra slag, inbegripet delar och tillbehör 

9022 90 10 – – Fluorescerande röntgenskärmar, förstärkningsskärmar; 
skyddsskärmar och -galler 

2,1 0 

9022 90 90 – – Andra 2,1 0 

9023 00 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstra
tionsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), 
olämpliga för annan användning 

9023 00 10 – Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 1,4 0 

9023 00 80 – Andra 1,4 0 

9024 Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, 
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenska
per hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller 
plast) 

9024 10 – Maskiner och apparater för provning av metaller 

– – Elektroniska 

9024 10 11 – – – Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov 3,2 0 

9024 10 13 – – – För hårdhetsprov 3,2 0 

9024 10 19 – – – Andra 3,2 0 

9024 10 90 – – Andra 2,1 0 

9024 80 – Andra maskiner och apparater 

– – Elektroniska 

9024 80 11 – – – För provning av textil, papper eller papp 3,2 0 

9024 80 19 – – – Andra 3,2 0 

9024 80 90 – – Andra 2,1 0 

9024 90 00 – Delar och tillbehör 2,1 0
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9025 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyromet
rar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registre
rande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument 

– Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra 
instrument 

9025 11 – – Vätskefyllda, för direkt avläsning 

9025 11 20 – – – Medicinska eller veterinära termometrar Fri 0 

9025 11 80 – – – Andra 2,8 0 

9025 19 – – Andra 

9025 19 20 – – – Elektroniska 3,2 0 

9025 19 80 – – – Andra 2,1 0 

9025 80 – Andra instrument 

9025 80 20 – – Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 2,1 0 

– – Andra 

9025 80 40 – – – Elektroniska 3,2 0 

9025 80 80 – – – Andra 2,1 0 

9025 90 00 – Delar och tillbehör 3,2 0 

9026 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers 
eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomström
ningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbruknings
mätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 
9014, 9015, 9028 och 9032 

9026 10 – För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå 

– – Elektroniska 

9026 10 21 – – – Genomströmningsmätare Fri 0 

9026 10 29 – – – Andra Fri 0 

– – Andra 

9026 10 81 – – – Genomströmningsmätare Fri 0 

9026 10 89 – – – Andra Fri 0 

9026 20 – För mätning eller kontroll av tryck 

9026 20 20 – – Elektroniska Fri 0 

– – Andra 

9026 20 40 – – – Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp Fri 0
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9026 20 80 – – – Andra Fri 0 

9026 80 – Andra instrument och apparater 

9026 80 20 – – Elektroniska Fri 0 

9026 80 80 – – Andra Fri 0 

9026 90 00 – Delar och tillbehör Fri 0 

9027 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- 
eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mät
ning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspän
ning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet expo
neringsmätare); mikrotomer 

9027 10 – Gas- eller rökanalysapparater 

9027 10 10 – – Elektroniska 2,5 0 

9027 10 90 – – Andra 2,5 0 

9027 20 00 – Kromatografer och elektroforesinstrument Fri 0 

9027 30 00 – Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som ar
betar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

Fri 0 

9027 50 00 – Andra instrument och apparater som arbetar med optisk 
strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

Fri 0 

9027 80 – Andra instrument och apparater 

9027 80 05 – – Exponeringsmätare 2,5 0 

– – Andra 

– – – Elektroniska 

9027 80 11 – – – – pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduk
tivitetsmätning 

Fri 0 

9027 80 13 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

Fri 0 

9027 80 17 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra 

9027 80 91 – – – – Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar Fri 0
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9027 80 93 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

Fri 0 

9027 80 97 – – – – Andra Fri 0 

9027 90 – Mikrotomer; delar och tillbehör 

9027 90 10 – – Mikrotomer 2,5 0 

– – Delar och tillbehör 

9027 90 50 – – – Till utrustning enligt nr 9027 20 till 9027 80 Fri 0 

9027 90 80 – – – Till mikrotomer eller till utrustning för gas- eller rökana
lys 

2,5 0 

9028 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller 
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instru
ment 

9028 10 00 – Gasmätare 2,1 0 

9028 20 00 – Vätskemätare 2,1 0 

9028 30 – Elektricitetsmätare 

– – För växelström 

9028 30 11 – – – För enfasström 2,1 0 

9028 30 19 – – – För flerfasström 2,1 0 

9028 30 90 – – Andra 2,1 0 

9028 90 – Delar och tillbehör 

9028 90 10 – – Till elektricitetsmätare 2,1 0 

9028 90 90 – – Andra 2,1 0 

9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, steg
räknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artik
lar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop 

9029 10 00 – Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d. 

1,9 0 

9029 20 – Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop 

– – Hastighetsmätare och takometrar
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9029 20 31 – – – Hastighetsmätare for fordon 2,6 0 

9029 20 38 – – – Andra 2,6 0 

9029 20 90 – – Stroboskop 2,6 0 

9029 90 00 – Delar och tillbehör 2,2 0 

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument 
och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storhe
ter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och 
apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- 
eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan jonise
rande strålning 

9030 10 00 – Instrument och apparater för mätning eller påvisande av 
joniserande strålning 

4,2 0 

9030 20 – Oscilloskop och oscillografer 

9030 20 10 – – katodstråle 4,2 0 

9030 20 30 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

– – Andra 

9030 20 91 – – – Elektroniska Fri 0 

9030 20 99 – – – Andra 2,1 0 

– Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av spänning, strömstryka, resistans eller effekt 

9030 31 00 – – Universalinstrument, utan registreringsanordning 4,2 0 

9030 32 00 – – Universalinstrument, med registreringsanordning Fri 0 

9030 33 – – Andra, utan registreringsanordning 

9030 33 10 – – – Elektroniska 4,2 0 

– – – Andra 

9030 33 91 – – – – Voltmetrar 2,1 0 

9030 33 99 – – – – Andra 2,1 0 

9030 39 00 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

9030 40 00 – Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för 
telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärknings
mätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar) 

Fri 0 

– Andra instrument och apparater
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9030 82 00 – – För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller 
halvledarkomponenter 

Fri 0 

9030 84 00 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

9030 89 – – Andra 

9030 89 30 – – – Elektroniska Fri 0 

9030 89 90 – – – Andra 2,1 0 

9030 90 – Delar och tillbehör 

9030 90 20 – – Till utrustning enligt nr 9030 82 00 Fri 0 

9030 90 85 – – Andra 2,5 0 

9031 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
profilprojektorer 

9031 10 00 – Maskiner för balansering av mekaniska delar 2,8 0 

9031 20 00 – Provbänkar 2,8 0 

– Andra optiska instrument och apparater 

9031 41 00 – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkom
ponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hår
kors som används vid tillverkning av halvledarkomponen
ter 

Fri 0 

9031 49 – – Andra 

9031 49 10 – – – Profilprojektorer 2,8 0 

9031 49 90 – – – Andra Fri 0 

9031 80 – Andra instrument, apparater och maskiner 

– – Elektroniska 

– – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 

9031 80 32 – – – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledar
komponenter eller för kontroll av sådana fotomasker 
eller hårkors som används vid tillverkning av halvledar
komponenter 

2,8 0 

9031 80 34 – – – – Andra 2,8 0 

9031 80 38 – – – Andra 4 0 

– – Andra
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9031 80 91 – – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 2,8 0 

9031 80 98 – – – Andra 4 0 

9031 90 – Delar och tillbehör 

9031 90 20 – – Till utrustning enligt nr 9031 41 00 eller till optiska in
strument och apparater för mätning av ytföroreningar på 
halvledarplattor (wafers) enligt nr 9031 49 90 

Fri 0 

9031 90 30 – – Till utrustning enligt nr 9031 80 32 2,8 0 

9031 90 85 – – Andra 2,8 0 

9032 Instrument och apparater för automatisk reglering 

9032 10 – Termostater 

9032 10 20 – – Elektroniska 2,8 0 

– – Andra 

9032 10 81 – – – Med elektrisk utlösningsanordning 2,1 0 

9032 10 89 – – – Andra 2,1 0 

9032 20 00 – Tryckregulatorer (pressostater) 2,8 0 

– Andra instrument och apparater 

9032 81 00 – – Hydrauliska eller pneumatiska 2,8 0 

9032 89 00 – – Andra 2,8 0 

9032 90 00 – Delar och tillbehör 2,8 0 

9033 00 00 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och appara
ter enligt kap. 90 

3,7 0 

91 KAPITEL 91 – UR OCH DELAR TILL UR 

9101 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med 
boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion
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9101 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9101 19 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9101 21 00 – – Med automatisk uppdragning 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9101 29 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

– Andra slag 

9101 91 00 – – Elektriskt drivna 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9101 99 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9102 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra 
än sådana som omfattas av nr 9101 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion 

9102 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9102 12 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9102 19 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9102 21 00 – – Med automatisk uppdragning 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0
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9102 29 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

– Andra slag 

9102 91 00 – – Elektriskt drivna 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9102 99 00 – – Andra 4,5 MIN 
0,3 EUR p/st 

MAX 
0,8 EUR p/st 

0 

9103 Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur 
enligt nr 9104 

9103 10 00 – Elektriskt drivna 4,7 0 

9103 90 00 – Andra 4,7 0 

9104 00 00 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, 
rymdfarkoster eller fartyg 

3,7 0 

9105 Andra ur 

– Väckarur 

9105 11 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 19 00 – – Andra 3,7 0 

– Väggur 

9105 21 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 29 00 – – Andra 3,7 0 

– Andra slag 

9105 91 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 99 – – Andra 

9105 99 10 – – – Bordur 3,7 0 

9105 99 90 – – – Andra 3,7 0 

9106 Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för 
mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, 
försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur 
och tidstämpelur)
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9106 10 00 – Tidkontrollur; tidstämpelur 4,7 0 

9106 90 – Andra slag 

9106 90 10 – – Signalur för korta tidsperioder, stoppur och dylikt 4,7 0 

9106 90 80 – – Andra 4,7 0 

9107 00 00 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor 4,7 0 

9108 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna 

9108 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för 
sådan tidvisning 

4,7 0 

9108 12 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 4,7 0 

9108 19 00 – – Andra 4,7 0 

9108 20 00 – Med automatisk uppdragning 5 MIN 
0,17 EUR 

p/st 

0 

9108 90 00 – Andra slag 5 MIN 
0,17 EUR 

p/st 

0 

9109 Andra urverk, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna 

9109 11 00 – – Till väckarur 4,7 0 

9109 19 00 – – Andra 4,7 0 

9109 90 00 – Andra slag 4,7 0 

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk 

– Till fick- eller armbandsur 

9110 11 – – Kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser) 

9110 11 10 – – – Med balans och spiralfjäder 5 MIN 
0,17 EUR 

p/st 

0 

9110 11 90 – – – Andra 4,7 0 

9110 12 00 – – Ofullständiga verk, sammansatta 3,7 0
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9110 19 00 – – Råurverk 4,7 0 

9110 90 00 – Andra slag 3,7 0 

9111 Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana 

9111 10 00 – Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

0,5 EUR p/st 
MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 20 00 – Boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 0,5 EUR p/st 
MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 80 00 – Andra boetter 0,5 EUR p/st 
MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 90 00 – Delar 0,5 EUR p/st 
MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt 
delar till sådana 

9112 20 00 – Höljen 2,7 0 

9112 90 00 – Delar 2,7 0 

9113 Urarmband och delar till urarmband 

9113 10 – Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

9113 10 10 – – Av ädel metall 2,7 0 

9113 10 90 – – Av metall med plätering av ädel metall 3,7 0 

9113 20 00 – Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 6 0 

9113 90 – Andra 

9113 90 10 – – Av läder eller konstläder 6 0 

9113 90 80 – – Andra 6 0 

9114 Andra urdelar 

9114 10 00 – Fjädrar, inbegripet balansfjädrar 3,7 0 

9114 20 00 – Stenar 2,7 0 

9114 30 00 – Urtavlor 2,7 0 

9114 40 00 – Verkbottnar och bryggor 2,7 0 

9114 90 00 – Andra 2,7 0
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92 KAPITEL 92 – MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILL
BEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT 

9201 Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra 
stränginstrument med klaviatur 

9201 10 – Pianinon (andra pianon än flyglar och tafflar) 

9201 10 10 – – Nya 4 0 

9201 10 90 – – Begagnade 4 0 

9201 20 00 – Flyglar 4 0 

9201 90 00 – Andra slag 4 0 

9202 Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor) 

9202 10 – Stråkinstrument 

9202 10 10 – – Violiner 3,2 0 

9202 10 90 – – Andra 3,2 0 

9202 90 – Andra slag 

9202 90 30 – – Gitarrer 3,2 0 

9202 90 80 – – Andra 3,2 0 

9205 Andra blåsinstrument (t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpi
por) 

9205 10 00 – Bleckblåsinstrument 3,2 0 

9205 90 – Andra 

9205 90 10 – – Dragspel och liknande instrument 3,7 0 

9205 90 30 – – Munspel 3,7 0 

9205 90 50 – – Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande kla
viaturinstrument med metalltungor 

3,2 0 

9205 90 90 – – Andra 3,2 0 

9206 00 00 Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjet
ter och maracas) 

3,2 0 

9207 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förs
tärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel) 

9207 10 – Instrument med klaviatur, andra än dragspel
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9207 10 10 – – Orglar 3,2 0 

9207 10 30 – – Digitalpianon 3,2 0 

9207 10 50 – – Syntar 3,2 0 

9207 10 80 – – Andra 3,2 0 

9207 90 – Andra 

9207 90 10 – – Gitarrer 3,7 0 

9207 90 90 – – Andra 3,7 0 

9208 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musikså
gar och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för 
härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra ljud
signalredskap som blåses med munnen 

9208 10 00 – Speldosor 2,7 0 

9208 90 00 – Andra 3,2 0 

9209 Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort, 
rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musikinstru
ment; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag 

9209 30 00 – Strängar till musikinstrument 2,7 0 

– Andra slag 

9209 91 00 – – Delar och tillbehör till pianon 2,7 0 

9209 92 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9202 2,7 0 

9209 94 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9207 2,7 0 

9209 99 – – Andra delar och tillbehör 

9209 99 20 – – – Till musikinstrument enligt nr 9205 2,7 0 

– – – Andra 

9209 99 40 – – – – Metronomer, stämgafflar och stämpipor 3,2 0 

9209 99 50 – – – – Mekanismer till speldosor 1,7 0 

9209 99 70 – – – Andra 2,7 0
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XIX AVDELNING XIX – VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR 
OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION 

93 KAPITEL 93 – VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION 

9301 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt 
vapen enligt nr 9307 

– Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare) 

9301 11 00 – – Självgående Fri 0 

9301 19 00 – – Andra Fri 0 

9301 20 00 – Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; 
torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar 

Fri 0 

9301 90 00 – Andra Fri 0 

9302 00 00 Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av 
nr 9303 eller 9304 

2,7 0 

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom för
bränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynnings
laddade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för en
bart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, 
slaktapparater och linkastningsapparater) 

9303 10 00 – Mynningsladdare 3,2 3 

9303 20 – Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, 
inbegripet kombinerade kul- och hagelgevär 

9303 20 10 – – Enkelpipigt, slätborrat 3,2 0 

9303 20 95 – – Andra 3,2 0 

9303 30 00 – Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning 3,2 0 

9303 90 00 – Andra slag 3,2 0 

9304 00 00 Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pi
stoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307 

3,2 0 

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304 

9305 10 00 – Till revolvrar och pistoler 3,2 3 

– Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303
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9305 21 00 – – Pipor till hagelgevär 2,7 3 

9305 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra slag 

9305 91 00 – – Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301 Fri 0 

9305 99 00 – – Andra 2,7 0 

9306 Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och lik
nande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; 
annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler 
samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladd
ningar 

– Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till 
luftpistoler och luftgevär 

9306 21 00 – – Patroner 2,7 3 

9306 29 – – Andra 

9306 29 40 – – – Hylsor 2,7 3 

9306 29 70 – – – Andra 2,7 0 

9306 30 – Andra patroner samt delar till sådana patroner 

9306 30 10 – – För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskin
pistoler enligt nr 9301 

2,7 3 

– – Andra 

9306 30 30 – – – För militärt bruk 1,7 0 

– – – Andra 

9306 30 91 – – – – Centralantändpatroner 2,7 3 

9306 30 93 – – – – Kantantändpatroner 2,7 3 

9306 30 97 – – – – Andra 2,7 3 

9306 90 – Andra slag 

9306 90 10 – – För militärt bruk 1,7 0 

9306 90 90 – – Andra 2,7 3 

9307 00 00 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt 
delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen 

1,7 0
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XX AVDELNING XX – DIVERSE VAROR 

94 KAPITEL 94 – MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RE
SÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE 
STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMA
TUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA 
ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, 
NAMNPLÅTAR MED BELYSNING, O.D.; MONTERADE ELLER 
MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER 

9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även 
bäddbara, samt delar till sittmöbler 

9401 10 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg Fri 0 

9401 20 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon 3,7 0 

9401 30 – Höj- och sänkbara snurrstolar 

9401 30 10 – – Med stoppning och ryggstöd och hjul eller glidfötter Fri 0 

9401 30 90 – – Andra Fri 0 

9401 40 00 – Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och cam
pingmöbler 

Fri 0 

– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material 

9401 51 00 – – Av bambu eller rotting 5,6 0 

9401 59 00 – – Andra 5,6 0 

– Andra sittmöbler, med trästomme 

9401 61 00 – – Med stoppning Fri 0 

9401 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra sittmöbler, med metallstomme 

9401 71 00 – – Med stoppning Fri 0 

9401 79 00 – – Andra Fri 0 

9401 80 00 – Andra sittmöbler Fri 0 

9401 90 – Delar 

9401 90 10 – – Till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 1,7 0 

– – Andra
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9401 90 30 – – – Av trä 2,7 0 

9401 90 80 – – – Andra 2,7 0 

9402 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk 
(t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med 
mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och lik
nande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar 
till i detta nummer nämnda artiklar 

9402 10 00 – Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till 
sådana stolar 

Fri 0 

9402 90 00 – Andra slag Fri 0 

9403 Andra möbler samt delar till sådana möbler 

9403 10 – Kontorsmöbler av metall 

9403 10 10 – – Ritbord (andra än varor enligt nr 9017) Fri 0 

– – Andra 

– – – Med en höjd av högst 80 cm 

9403 10 51 – – – – Skrivbord Fri 0 

9403 10 59 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 10 91 – – – – Skåp med dörrar eller jalusier o.d. Fri 0 

9403 10 93 – – – – Skåp för kortregister och dokument Fri 0 

9403 10 99 – – – – Andra Fri 0 

9403 20 – Andra möbler av metall 

9403 20 20 – – Sängar Fri 0 

9403 20 80 – – Andra Fri 0 

9403 30 – Kontorsmöbler av trä 

– – Med en höjd av högst 80 cm 

9403 30 11 – – – Skrivbord Fri 0 

9403 30 19 – – – Andra Fri 0 

– – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 30 91 – – – Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och 
dokument 

Fri 0
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9403 30 99 – – – Andra Fri 0 

9403 40 – Köksmöbler av trä 

9403 40 10 – – Köksinredningar 2,7 0 

9403 40 90 – – Andra 2,7 0 

9403 50 00 – Sovrumsmöbler av trä Fri 0 

9403 60 – Andra möbler av trä 

9403 60 10 – – Trämöbler för matrum eller vardagsrum Fri 0 

9403 60 30 – – Trämöbler för butiker Fri 0 

9403 60 90 – – Andra Fri 0 

9403 70 00 – Möbler av plast Fri 0 

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu 
eller liknande material 

9403 81 00 – – Av bambu eller rotting 5,6 0 

9403 89 00 – – Andra 5,6 0 

9403 90 – Delar 

9403 90 10 – – Av metall 2,7 0 

9403 90 30 – – Av trä 2,7 0 

9403 90 90 – – Av annat material 2,7 0 

9404 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inrednings
artiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) för
sedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material 
som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, 
med eller utan överdrag 

9404 10 00 – Resårbottnar till sängar 3,7 0 

– Madrasser 

9404 21 – – Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag 

9404 21 10 – – – Av poröst gummi 3,7 0 

9404 21 90 – – – Av porös plast 3,7 0 

9404 29 – – Av annat material 

9404 29 10 – – – Med resårer 3,7 0
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9404 29 90 – – – Andra 3,7 0 

9404 30 00 – Sovsäckar 3,7 0 

9404 90 – Andra slag 

9404 90 10 – – Fyllda med dun eller fjäder 3,7 0 

9404 90 90 – – Andra 3,7 0 

9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet 
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med be
lysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar 
till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

9405 10 – Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med 
undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser 
eller trafikleder 

– – Av plast 

9405 10 21 – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 10 28 – – – Andra 4,7 0 

9405 10 30 – – Av keramiskt material 4,7 0 

9405 10 50 – – Av glas 3,7 0 

– – Av annat material 

9405 10 91 – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 10 98 – – – Andra 2,7 0 

9405 20 – Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor 

– – Av plast 

9405 20 11 – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 20 19 – – – Andra 4,7 0 

9405 20 30 – – Av keramiskt material 4,7 0 

9405 20 50 – – Av glas 3,7 0 

– – Av annat material
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9405 20 91 – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 20 99 – – – Andra 2,7 0 

9405 30 00 – Julgransbelysningar 3,7 0 

9405 40 – Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska be
lysningsartiklar 

9405 40 10 – – Strålkastare 3,7 0 

– – Andra 

– – – Av plast 

9405 40 31 – – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 40 35 – – – – För lysrör 4,7 0 

9405 40 39 – – – – Andra 4,7 0 

– – – Av annat material 

9405 40 91 – – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 40 95 – – – – För lysrör 2,7 0 

9405 40 99 – – – – Andra 2,7 0 

9405 50 00 – Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elekt
riska 

2,7 0 

9405 60 – Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. 

9405 60 20 – – Av plast 4,7 0 

9405 60 80 – – Av annat material 2,7 0 

– Delar 

9405 91 – – Av glas 

– – – Delar till belysningsartiklar (med undantag av strålkastare) 

9405 91 11 – – – – Prydnadsartiklar för ljuskronor, t.ex. kulor, dropp- eller 
blomformade stycken, prismor o.d. 

5,7 0 

9405 91 19 – – – – Andra (t.ex. avskärmare, takbelysning, kupor, skärmar, 
glober o.d.) 

5,7 0 

9405 91 90 – – – Andra 3,7 0 

9405 92 00 – – Av plast 4,7 0 

9405 99 00 – – Av annat material 2,7 0
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9406 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader 

9406 00 11 – ”Mobile homes” 2,7 0 

– Andra 

9406 00 20 – – Av trä 2,7 0 

– – Av järn eller stål 

9406 00 31 – – – Växthus 2,7 0 

9406 00 38 – – – Andra 2,7 0 

9406 00 80 – – Av annat material 2,7 0 

95 KAPITEL 95 – LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DE
LAR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

9503 00 Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande 
leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; 
skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, me
kaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag 

9503 00 10 – Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och lik
nande leksaksfordon med hjul; dockvagnar 

Fri 0 

– Dockor föreställande människor och delar och tillbehör 

9503 00 21 – – Dockor 4,7 0 

9503 00 29 – – Delar och tillbehör Fri 0 

9503 00 30 – Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och 
andra tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga modeller, 
mekaniska eller icke mekaniska 

Fri 0 

– Andra byggsatser och byggleksaker 

9503 00 35 – – Av plast 4,7 0 

9503 00 39 – – Av annat material Fri 0 

– Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga va
relser 

9503 00 41 – – Stoppade 4,7 0 

9503 00 49 – – Andra Fri 0 

9503 00 55 – Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär Fri 0 

– Pussel 

9503 00 61 – – Av trä Fri 0 

9503 00 69 – – Av annat material 4,7 0
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9503 00 70 – Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar 4,7 0 

– Andra leksaker och modeller, försedda med motor 

9503 00 75 – – Av plast 4,7 0 

9503 00 79 – – Av annat material Fri 0 

– Andra slag 

9503 00 81 – – Leksaksvapen Fri 0 

9503 00 85 – – Formgjutna miniatyrmodeller av metall 4,7 0 

– – Andra 

9503 00 95 – – – Av plast 4,7 0 

9503 00 99 – – – Av annat material Fri 0 

9504 Artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhal
lar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon samt auto
matiska kägelresare för bowlinghallar 

9504 10 00 – Videospel av sådana slag som används tillsammans med en 
televisionsmottagare 

Fri 0 

9504 20 – Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag 

9504 20 10 – – Biljardbord, även utan ben Fri 0 

9504 20 90 – – Andra Fri 0 

9504 30 – Andra spel, som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel, med undantag av kägelresare för 
bowlinghallar 

9504 30 10 – – Spelapparater med bildskärm Fri 0 

– – Andra spel 

9504 30 30 – – – Flipperspel Fri 0 

9504 30 50 – – – Andra Fri 0 

9504 30 90 – – Delar Fri 0 

9504 40 00 – Spelkort 2,7 0 

9504 90 – Andra slag 

9504 90 10 – – Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlings
spel 

Fri 0 

9504 90 90 – – Andra Fri 0 

9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande 
artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar
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9505 10 – Julprydnader 

9505 10 10 – – Av glas Fri 0 

9505 10 90 – – Av annat material 2,7 0 

9505 90 00 – Andra slag 2,7 0 

9506 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, 
idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhusspel eller 
utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel; simbassänger och plaskdammar 

– Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö 

9506 11 – – Skidor 

9506 11 10 – – – Längdskidor 3,7 0 

– – – Utförsåkningsskidor 

9506 11 21 – – – – Monoskidor och snowboards 3,7 0 

9506 11 29 – – – – Andra 3,7 0 

9506 11 80 – – – Andra skidor 3,7 0 

9506 12 00 – – Skidbindningar 3,7 0 

9506 19 00 – – Annan utrustning 2,7 0 

– Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrust
ning för vattensport 

9506 21 00 – – Segelbrädor 2,7 0 

9506 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Golfklubbor och annan golfutrustning 

9506 31 00 – – Kompletta klubbor 2,7 0 

9506 32 00 – – Bollar 2,7 0 

9506 39 – – Annan golfutrustning 

9506 39 10 – – – Delar till golfklubbor 2,7 0 

9506 39 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 40 – Bordtennisutrustning 

9506 40 10 – – Racketar, bollar och nät 2,7 0 

9506 40 90 – – Andra 2,7 0 

– Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, 
även osträngade
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9506 51 00 – – Tennisracketar, även osträngade 4,7 0 

9506 59 00 – – Andra 2,7 0 

– Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar 

9506 61 00 – – Tennisbollar 2,7 0 

9506 62 – – Uppblåsbara bollar 

9506 62 10 – – – Av läder 2,7 0 

9506 62 90 – – – Av annat material 2,7 0 

9506 69 – – Andra 

9506 69 10 – – – Cricket- och polobollar Fri 0 

9506 69 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 70 – Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med 
fastsatta skridskor eller rullskridskor 

9506 70 10 – – Skridskor Fri 0 

9506 70 30 – – Rullskridskor 2,7 0 

9506 70 90 – – Delar och tillbehör 2,7 0 

– Andra slag 

9506 91 – – Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik el
ler idrott 

9506 91 10 – – – Träningsredskap med inställningsbara system för belast
ning 

2,7 0 

9506 91 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 99 – – Andra 

9506 99 10 – – – Cricket- och poloutrustning, annan än bollar Fri 0 

9506 99 90 – – – Andra 2,7 0 

9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; land
ningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra 
än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande 
artiklar för jakt 

9507 10 00 – Spön 3,7 0 

9507 20 – Fiskkrokar, även med tafs 

9507 20 10 – – Fiskkrokar utan tafs 1,7 0 

9507 20 90 – – Andra 3,7 0
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9507 30 00 – Spinn- och flugrullar 3,7 0 

9507 90 00 – Andra slag 3,7 0 

9508 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjes
fält e.d.; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; am
bulerande teatrar 

9508 10 00 – Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier 1,7 0 

9508 90 00 – Andra 1,7 0 

96 KAPITEL 96 – DIVERSE ARTIKLAR 

9601 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra 
animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa 
material (inbegripet varor erhållna genom gjutning) 

9601 10 00 – Bearbetat elfenben och varor av elfenben 2,7 0 

9601 90 – Andra slag 

9601 90 10 – – Bearbetad korall (naturlig eller agglomererad) och varor av 
korall 

Fri 0 

9601 90 90 – – Andra Fri 0 

9602 00 00 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, 
samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snid
ning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor 
samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt 
formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin 
enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin 

2,2 0 

9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till 
maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska matt
sopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar 
för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; av
torkare o.d. av gummi eller annat mjukt material 

9603 10 00 – Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller 
annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft 

3,7 0 

– Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfrans
borstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegri
pet borstar som utgör delar till apparater 

9603 21 00 – – Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar 3,7 0
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9603 29 – – Andra 

9603 29 30 – – – Hårborstar 3,7 0 

9603 29 80 – – – Andra 3,7 0 

9603 30 – Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för 
kosmetiskt ändamål 

9603 30 10 – – Konstnärspenslar och skrivpenslar 3,7 0 

9603 30 90 – – Penslar för kosmetiskt bruk 3,7 0 

9603 40 – Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr 
9603 30); målningsdynor och målningsrullar 

9603 40 10 – – Målarborstar och målarpenslar 3,7 0 

9603 40 90 – – Målningsdynor och målningsrullar 3,7 0 

9603 50 00 – Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller 
fordon 

2,7 0 

9603 90 – Andra slag 

9603 90 10 – – Mekaniska mattsopare utan motor 2,7 0 

– – Andra 

9603 90 91 – – – Borstar för gatsopning, borstar för hushållsbruk, inbegri
pet skoborstar och klädborstar; borstar för ryktning och 
trimming av djur 

3,7 0 

9603 90 99 – – – Andra 3,7 0 

9604 00 00 Handsiktar och handsåll 3,7 0 

9605 00 00 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller 
för rengöring av skor eller kläder 

3,7 0 

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; 
knappämnen 

9606 10 00 – Tryckknappar och delar till tryckknappar 3,7 0 

– Andra knappar 

9606 21 00 – – Av plast, inte överdragna med textilmaterial 3,7 0 

9606 22 00 – – Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial 3,7 0 

9606 29 00 – – Andra 3,7 0
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9606 30 00 – Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen 2,7 0 

9607 Blixtlås och delar till blixtlås 

– Blixtlås 

9607 11 00 – – Med krampor av oädel metall 6,7 0 

9607 19 00 – – Andra 7,7 0 

9607 20 – Delar 

9607 20 10 – – Av oädel metall, inbegripet smala band med metallkrampor 6,7 0 

9607 20 90 – – Andra 7,7 0 

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; re
servoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; 
stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet 
hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra 
än sådana som omfattas av nr 9609 

9608 10 – Kulpennor 

9608 10 10 – – Med flytande bläck 3,7 0 

– – Andra 

9608 10 30 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

3,7 0 

– – – Andra 

9608 10 91 – – – – Med utbytbar patron 3,7 0 

9608 10 99 – – – – Andra 3,7 0 

9608 20 00 – Pennor med filtspets eller annan porös spets 3,7 0 

– Reservoarpennor och liknande pennor 

9608 31 00 – – Tuschpennor 3,7 0 

9608 39 – – Andra 

9608 39 10 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

3,7 0 

9608 39 90 – – – Andra 3,7 0 

9608 40 00 – Stiftpennor 3,7 0 

9608 50 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

3,7 0
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9608 60 – Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhål
lare 

9608 60 10 – – För flytande bläck (för kulspetspennor) 2,7 0 

9608 60 90 – – Andra 2,7 0 

– Andra slag 

9608 91 00 – – Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pen
nor 

2,7 0 

9608 99 – – Andra 

9608 99 20 – – – Av metall 2,7 0 

9608 99 80 – – – Andra 2,7 0 

9609 Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt 
nr 9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor 
och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddark
rita 

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje 

9609 10 10 – – Med grafitstift 2,7 0 

9609 10 90 – – Andra 2,7 0 

9609 20 00 – Blyerts-, anilin- och färgstift 2,7 0 

9609 90 – Andra slag 

9609 90 10 – – Pastellkritor och ritkol 2,7 0 

9609 90 90 – – Andra 1,7 0 

9610 00 00 Skrivtavlor, även försedda med ram 2,7 0 

9611 00 00 Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och lik
nande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning el
ler prägling av etiketter); s.k. typtryckerier 

2,7 0 

9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta 
med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett 
avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även så
dana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask 

9612 10 – Färgband 

9612 10 10 – – Av plast 2,7 0
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9612 10 20 – – Av konstfibrer, mindre än 30 mm breda, permanent in
lagda i plast- eller metallkassetter av en sort som används 
i automatiska skrivmaskiner, datorutrustning och andra 
maskiner 

Fri 0 

9612 10 80 – – Andra 2,7 0 

9612 20 00 – Färgdynor 2,7 0 

9613 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elekt
riska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och 
vekar 

9613 10 00 – Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 2,7 0 

9613 20 – Ficktändare för gas, påfyllningsbara 

9613 20 10 – – Med elektriskt tändsystem 2,7 0 

9613 20 90 – – Med tändsystem av annat slag 2,7 0 

9613 80 00 – Andra tändare 2,7 0 

9613 90 00 – Delar 2,7 0 

9614 00 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmuns
tycken samt delar till sådana artiklar 

9614 00 10 – Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av 
pipor 

Fri 0 

9614 00 90 – Andra slag 2,7 0 

9615 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter 
o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar 
till sådana artiklar 

– Kammar, hårspännen o.d. 

9615 11 00 – – Av hårdgummi eller plast 2,7 0 

9615 19 00 – – Av annat material 2,7 0 

9615 90 00 – Andra slag 2,7 0 

9616 Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och lik
nande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller 
toalettmedel 

9616 10 – Raffräschissörer och beslag till sådana 

9616 10 10 – – Raffräschissörer 2,7 0 

9616 10 90 – – Beslag 2,7 0
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9616 20 00 – Pudervippor och liknande varor för anbringande av kos
metiska preparat eller toalettmedel 

2,7 0 

9617 00 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhöl
je; delar till sådana kärl, andra än lösa glas 

– Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytter
kärl 

9617 00 11 – – Med en rymd av högst 0,75 l 6,7 0 

9617 00 19 – – Med en rymd av mer än 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90 – Delar, andra än lösa glas 6,7 0 

9618 00 00 Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av så
dana slag som används i skyltfönster 

1,7 0 

XXI AVDELNING XXI – KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAM
LINGAR SAMT ANTIKVITETER 

97 KAPITEL 97 – KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR 
SAMT ANTIKVITETER 

9701 Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än 
teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade fö
remål; collage och liknande prydnadstavlor 

9701 10 00 – Målningar och teckningar Fri 0 

9701 90 00 – Andra slag Fri 0 

9702 00 00 Konstgrafiska originalblad Fri 0 

9703 00 00 Originalskulpturer, oavsett materialet Fri 0 

9704 00 00 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förs
tadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, ma
kulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av 
nr 4907 

Fri 0 

9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, minera
logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, 
etnografiskt eller numismatiskt intresse 

Fri 0 

9706 00 00 Antikviteter med en ålder av över 100 år Fri 0 

( 1 ) Linjär ökning under fem år.
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Tillägg till bilaga I-A ( 1 ) 

I detta tillägg summeras de sammanlagda kvantiteter som i tillämpliga fall anges i bilaga I-A. 

A. Vägledande sammanlagda tullkvoter för import till EU 

Produkt Tullklassificering Mängd 

Nötkött 0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Fläskkött 0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 ton/år uttryckt i nettovikt 
+ 20 000 ton/år uttryckt i nettovikt (för 
KN-numren 0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Fårkött 0204.22.(50-90) 

0204.23.(00) 

0204.42.(30-50-90) 

0204.43.(10-90) 

1 500 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 2 250 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Kött och köttberedningar av 
fjäderfä 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99) 

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90) 

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53- 
61-63-71-79-99) 

16 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 20 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt + 20 000 ton/år ut
tryckt i nettovikt 

(för KN-nummer 0207.12.(10-90))
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Produkt Tullklassificering Mängd 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61- 
63-79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90) 

1602.39.(21) 

Mjölk, grädde, kondenserad 
mjölk och yoghurt 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 10 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Mjölkpulver 0402.10.(11-19-91-99) 

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 5 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Smör och bredbara smör
fettsprodukter 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 3 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Ägg och albuminer 0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 ton/år uttryckt i ekvivalenter av ägg 
med skal med en linjär ökning över 5 år 
till 3 000 ton/år uttryckt i ekvivalenter av 
ägg med skal + 3 000 ton/år uttryckt i 
nettovikt 

(för KN-nummer 0407.00.(30)) 

Honung 0409.00.(00) 5 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 6 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Vitlök 0703.20.(00) 500 ton/år uttryckt i nettovikt
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Socker 1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

1702.20.(10) 

1702.90.(30-50-71-75-79-80-95) 

20 070 ton/år uttryckt i nettovikt 

Annat socker 1702.30.(10-50-90) 

1702.40.(10-90) 

1702.60.(10-80-95) 

10 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 20 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Sockerlösningar 2106.90.(30-55-59) 2 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Vanligt vete, mjöl och pelletar 1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 ton/år med en linjär ökning över 
5 år till 1 000 000 ton/år 

Korn, mjöl och pelletar 1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 ton/år med en linjär ökning över 
5 år till 350 000 ton/år 

Havre 1004.00.(00) 4 000 ton/år 

Majs, mjöl och pelletar 1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 ton/år med en linjär ökning över 
5 år till 650 000 ton/år 

Krossgryn samt grovt mjöl 
(inbegripet fingryn) av korn, 
spannmål bearbetad på annat 
sätt 

1103.19.(30-90) 

1103.20.(90) 

1104.19.(10-50-61-69) 

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51- 
59-81-89) 

1104.30.(10-90) 

6 300 ton/år med en linjär ökning över 5 
år till 7 800 ton/år 

Malt och vetegluten 1107.10.(11-19-91-99) 

1107.20.(00) 

1109.00.(00) 

7 000 ton/år
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Stärkelse 1108.11.(00) 

1108.12.(00) 

1108.13.(00) 

10 000 ton/år 

Bearbetad stärkelse 3505.10.(10-90) 

3505.20.(30-50-90) 

1 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 2 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Kli, fodermjöl och andra åter
stoder 

2302.10.(10-90) 

2302.30.(10-90) 

2302.40.(10-90) 

2303.10.(11) 

16 000 ton/år med en linjär ökning över 
5 år till 21 000 ton/år 

Svampar 0711.51.(00) 

2003.10.(20-30) 

500 ton/år uttryckt i nettovikt + 500 ton/ 
år, uttryckt i nettovikt 

(för KN-nummer 0711.51.(00)) 

Bearbetade tomater 2002.10.(10-90) 

2002.90.(11-19-31-39-91-99) 

10 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Druv- och äppelsaft 2009.61.(90) 

2009.69.(11-71-79-90) 

2009.71.(20-99) 

2009.79.(11-19-30-91-93-99) 

10 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 20 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Bearbetade produkter av fer
menterad mjölk 

0403.10.(51-53-59-91-93-99) 

0403.90.(71-73-79-91-93-99) 

2 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Produkter av bearbetat smör 0405.20.(10-30) 250 ton/år uttryckt i nettovikt 

Sockermajs 0710.40.(00) 

0711.90.(30) 

2001.90.(30) 

2004.90.(10) 

2005.80.(00) 

1 500 ton/år uttryckt i nettovikt 

Produkter av bearbetat socker 1702.50.(00) 

1702.90.(10) 

1704.90.(99) (vid sockerinnehåll ≥ 70 %) 

1806.10.(30-90) 

1806.20.(95) (vid sockerinnehåll ≥ 70 %) 

1901.90.(99) (vid sockerinnehåll ≥ 70 %) 

2 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 3 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt
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2101.12.(98) 

2101.20.(98) 

3302.10.(29) 

Produkter av bearbetad 
spannmål 

1903.00.(00) 

1904.30.(00) 

2 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Produkter av bearbetad mjölk 
och grädde 

1806.20.(70) 

2106.10.(80) 

2202.90.(99) 

300 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 500 ton/år ut
tryckt i nettovikt 

Livsmedelsberedningar 2106.90.(98) 2 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

Etanol 2207.10.(00) 

2208.90.(91-99) 

2207.20.(00) 

27 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 100 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Cigarrer och cigaretter 2402.10.(00) 

2402.20.(90) 

2 500 ton/år uttryckt i nettovikt 

Mannitol-sorbitol 2905.43.(00) 

2905.44.(11-19-91-99) 

3824.60.(11-19-91-99) 

100 ton/år uttryckt i nettovikt 

Produkter av bearbetad 
maltstärkelse 

3809.10.(10-30-50-90) 2 000 ton/år uttryckt i nettovikt 

B. Vägledande sammanlagda tullkvoter för import till Ukraina 

Produkt Tullklassificering Mängd 

Fläskkött 0203.11.(10-90) 

0203.12.(11-19-90) 

0203.19.(11-13-15-55-59-90) 

0203.21.(10-90) 

0203.22.(11-19-90) 

0203.29.(11-13-15-55-59-90) 

10 000 ton/år uttryckt i nettovikt 
+ 10 000 ton/år, uttryckt i nettovikt (för 
KN-numren 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59))
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Produkt Tullklassificering Mängd 

Kött och köttberedningar av 
fjäderfä 

0207.12.(10-90) 

0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99) 

0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91- 
99) 

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63- 
71-79-99) 

0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90) 

8 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 10 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt + 10 000 ton/år, ut
tryckt i nettovikt 

(för KN-nummer 0207.12.(10-90)) 

Socker 1701.11.(10-90) 

1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

30 000 ton/år uttryckt i nettovikt med en 
linjär ökning över 5 år till 40 000 ton/år 
uttryckt i nettovikt 

Mängderna ska föras in enligt ”först till kvarn”-principen.
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BILAGA I-B TILL KAPITEL 1 

YTTERLIGARE HANDELSVILLKOR FÖR BEGAGNADE KLÄDER 

Artikel 1 

Parterna har enats om följande särskilda handelsvillkor för begagnade kläder i förmånshandel mellan parterna: 

1. Ukraina ska avskaffa importtullarna för begagnade kläder (den ukrainska varukoden 6309 00 00) i enlighet med 
följande villkor: 

— Fram till den 1 januari det år som följer efter detta avtals ikraftträdande kommer Ukraina att tillämpa de 
importtullar som gäller vid detta avtals ikraftträdande. 

— Från och med den 1 januari det år som följer efter detta avtals ikraftträdande ska Ukraina under en period av 5 år, 
sänka importtullarna med 1 procentenhet per år under de fyra första åren och avskaffa dem senast vid utgången av 
det femte året. 

2. Jämsides med den årliga minskningen av importtullarna kommer Ukraina att införa ett ingångspris fastställt i euro per 
kilogram nettovikt. Under den övergångsperiod som tullarna avskaffas ska tullsatsen för mest gynnad nation tillämpas 
på importen av produkter vilkas värde understiger ingångspriset enligt definitionen i punkt 3. 

3. Ukraina kommer den 1 januari varje år att offentliggöra det årliga genomsnittspriset för två år tidigare (år -2) på de 
produkter som klassificeras enligt de varukoder som anges i punkt 4. Detta genomsnitt kommer att ligga till grund för 
beräkningen av ingångspriset för de produkter som klassificeras enligt den varukod som anges i punkt 1. Det fast
ställda ingångspriset kommer att tillämpas i Ukrainas hela tullområde under hela året. 

4. Ingångspriset kommer att fastställas som 30 % av föregående års genomsnittliga tullvärde av de kläder som klas
sificeras enligt följande ukrainska varukoder: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 
6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214 och 6217. 

5. Ukraina kommer varje år att offentliggöra årlig handelsstatistik över importkvantiteter av de produkter som klas
sificeras enligt den varukod som anges i punkt 1.
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BILAGA I-C TILL KAPITEL 1 

TIDSPLANER FÖR AVVECKLING AV EXPORTTULLAR 

Anmärkning: Följande tabell gäller om året då detta avtal träder i kraft (nedan i tabeller kallat EIF, entry into force) infaller under perioden 1 januari 2013–15 maj 2014. Om avtalet inte 
träder i kraft under denna tidsperiod behöver uppgifterna i tabellen beräknas på nytt för att bibehålla den relativa preferensen (samma proportion) jämfört med de WTO-bundna 
exporttullar som gäller för varje period. 

Tullarna uttrycks i % om inget annat anges. 

Levande djur och oberedda hudar 

HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

Levande nötkreatur av tama arter, utom renrasiga 
avelsdjur: 

0102 90 05 00 Tamboskap med en vikt av högst 80 kg 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 21 00 Tamboskap med en vikt högre än 80 kg men högst 
160 kg för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 29 00 Tamboskap med en vikt högre än 80 kg men högst 
160 kg inte för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 41 00 Tamboskap med en vikt högre än 160 kg men 
högst 300 kg för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 49 00 Tamboskap med en vikt högre än 160 kg men 
högst 300 kg inte för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 51 00 Kvigor (hondjur som inte har kalvat) med en vikt 
högre än 300 kg för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 59 00 Kvigor (hondjur som inte har kalvat) med en vikt 
högre än 300 kg inte för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 61 00 Kor med en vikt högre än 300 kg för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 69 00 Kor med en vikt högre än 300 kg inte för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0
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HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

0102 90 71 00 Tamboskap utom kvigor och kor med en vikt högre 
än 300 kg för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 79 00 Tamboskap utom kvigor och kor med en vikt högre 
än 300 kg inte för slakt 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0102 90 90 00 Levande nötkreatur, inte tamboskap 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

Levande får: 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0104 10 10 00 renrasiga 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

avelsdjur 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0104 10 30 00 Lamm (upp till ett år gamla) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

0104 10 80 00 Andra levande får utom renrasiga avelsdjur och 
lamm (upp till ett år gamla) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0 

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra 
oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska 
eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på an
nat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till 
pergament eller vidare beredda), även avhårade eller 
spaltade 

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 se bilaga I-D 

4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska eller salta
de, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt 
konserverade, men inte garvade, beredda till perga
ment eller vidare beredda), även avhårade eller spal
tade, med undantag av sådana som enligt anm. 1 c 
inte omfattas av detta kapitel 

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 se bilaga I-D 

4103 90 Andra oberedda hudar och skinn (färska eller salta
de, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt 
konserverade, men inte garvade, beredda till perga
ment eller vidare beredda), även avhårade eller spal
tade, med undantag av sådana som enligt anm. 1 b 
eller 1 c inte omfattas av detta kapitel utom reptiler 
eller svin 

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 se bilaga I-D
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Frön från vissa typer av oljeväxter 

HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

1204 00 Linfrön, även sönderdelade 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 

1206 00 Solrosfrön, även sönderdelade 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 se bilaga I-D 

1207 99 97 00 Endast rapsfrön 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 

Legerat järnbaserat metallskrot, icke-järnbaserat metallskrot och halvfabrikat av dessa 

HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

7202 99 80 00 Ferrokromnickel och andra ferrolegeringar 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

7204 21 Avfall och skrot av rostfritt stål 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7204 29 00 00 Avfall och skrot av annat legerat stål 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7204 50 00 00 Avfall i göt för omsmältning av legerat stål 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7218 10 00 00 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7401 00 00 00 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7402 00 00 00 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk 
raffinering 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7403 12 00 00 Gjutstänger för tillverkning av tråd (trådämnen) av 
raffinerad koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7403 13 00 00 Billets av raffinerad koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7403 19 00 00 Annan raffinerad koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7403 21 00 00 Kopparzinklegeringar (mässing) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D
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HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

7403 22 00 00 Koppartennlegeringar (brons) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7403 29 00 00 Andra kopparlegeringar (med undantag av koppar
förlegeringar enligt nr 7 405); kopparnickellege
ringar eller kopparnickelzinklegeringar (nysilver) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7404 00 Avfall och skrot av koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7405 00 00 00 Kopparförlegeringar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7406 Pulver och fjäll av koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7419 99 10 00 Trådgaller och nät av koppar 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

7415 29 00 00 Andra ogängade artiklar av koppar utan trådar, 
utom underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

7415 39 00 00 Andra gängade artiklar av koppar (utom skruvar, för 
trä, andra skruvar, bultar och muttrar) 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

7418 19 90 00 Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar 
av koppar och delar till sådana artiklar (förutom 
diskbollar, putsvantar o.d. och icke elektriska kok
apparater eller uppvärmingsapparater för hushålls
användning och delar till sådana) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7419 Andra varor av koppar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7503 00 Avfall och skrot av nickel 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7602 00 Avfall och skrot av aluminium 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7802 00 00 00 Avfall och skrot av bly 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

7902 00 00 00 Avfall och skrot av zink 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D
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HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

8002 00 00 00 Avfall och skrot av tenn 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

8101 97 00 00 Avfall och skrot av volfram 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

8105 30 00 00 Avfall och skrot av kobolt och artiklar därav 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

8108 30 00 00 Avfall och skrot av titan och artiklar därav 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 se bilaga I-D 

8113 00 40 00 Avfall och skrot av kermet och artiklar därav 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

Produkter från avfall och skrot av järnbaserade metaller 

HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

7204 10 00 00 Avfall och skrot av gjutjärn 9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 30 00 00 Avfall och skrot av förtennat järn eller stål 9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 41 10 00 Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och 
filspån 

9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 41 91 00 Klipp- och stansrester i paket 9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0
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HS-nummer Varuslag EIF 
(2013) 

EIF+1 
(2014) 

EIF+2 
(2015) 

EIF+3 
(2016) 

EIF+4 
(2017) 

EIF+5 
(2018) 

EIF+6 
(2019) 

EIF+7 
(2020) 

EIF+8 
(2021) 

EIF+9 
(2022) 

EIF+10 
(2023) Skydds-åtgärder 

7204 41 99 00 Klipp- och stansrester inte i paket 9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 49 10 00 Fragmenterat avfall och skrot av järnbaserade metal
ler 

9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 49 30 00 Avfall och skrot av järnbaserade metaller i paket 9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 49 90 00 Avfall och skrot av järnbaserade metaller, även sor
terat 

9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0 

7204 50 00 00 Avfall i stänger för smältning av järnbaserade me
taller, förutom legerat stål 

9,5 
EUR/ 
ton 

9,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

7,5 
EUR/ 
ton 

5 
EUR 
/ton 

5 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

3 
EUR 
/ton 

0,0 0,0 0,0



BILAGA I-D TILL KAPITEL 1 

SKYDDSÅTGÄRDER FÖR EXPORTTULLAR 

1. Under de femton (15) år som följer efter detta avtals ikraftträdande får Ukraina tillämpa en skyddsåtgärd i form av en 
tilläggsavgift utöver exporttullen för de varor som förtecknas i bilaga I-D, i enlighet med vad som föreskrivs i 
punkterna 1–11, om under någon ettårsperiod efter detta avtals ikraftträdande den kumulativa exportvolymen 
från Ukraina till EU för varje förtecknad ukrainsk varukod överskrider det gränsvärde som anges i de tidsplaner 
som ingår i bilaga I-D. 

2. Den tilläggsavgift som Ukraina får tillämpa enligt punkt 1 ska fastställas enligt relevant tidsplan i bilaga I-D och får 
endast tillämpas för återstoden av den period som anges i punkt 1. 

3. Ukraina ska tillämpa varje skyddsåtgärd på ett öppet sätt. Ukraina ska därför så snart som möjligt underrätta EU 
skriftligt om sin avsikt att tillämpa en sådan åtgärd och tillhandahålla alla relevanta uppgifter, bland annat volymen (i 
ton) av den inhemska tillverkningen eller insamlingen av produkterna, och exportvolymen till Europeiska unionen 
och övriga världen. Ukraina ska bjuda in Europeiska unionen till samråd i så god tid innan åtgärden vidtas som det 
är praktiskt möjligt för att diskutera dessa uppgifter. Ingen åtgärd får vidtas under de 30 arbetsdagar som följer 
inbjudan till samråd. 

4. Ukraina ska se till att de statistiska uppgifterna som används som underlag för sådana åtgärder är tillförlitliga och 
korrekta och snabbt finns allmänt tillgängliga. Ukraina ska utan dröjsmål tillhandahålla kvartalsstatistik om export
volymer (i ton) till Europeiska unionen och övriga världen. 

5. Tillämpningen och genomförandet av artikel 31 i detta avtal och därmed sammanhängande bilagor kan tas upp till 
diskussion och översyn i den handelskommitté som avses i artikel 465 i detta avtal. 

6. Eventuella leveranser av varan i fråga som var på väg i enlighet med ett kontrakt som trätt i kraft innan till
läggsavgiften enligt punkterna 1–3 påförts ska undantas från en sådan tilläggsavgift. 

Tidsplan för Ukraina: Berörda varor, gränsvärden och högsta skyddsåtgärdstullar 

Anmärkning: Tabellerna nedan gäller endast om detta avtal träder i kraft under perioden 1 januari 2013–15 maj 
2014. Om avtalet inte träder i kraft under denna tidsperiod behöver uppgifterna i tabellen beräknas på nytt för att 
bibehålla den relativa preferensen (samma proportion) jämfört med de WTO-bundna exporttullar som gäller för varje 
period. 

7. Denna bilaga fastställer: de ursprungsvaror som kan komma att omfattas av skyddsåtgärder enligt artikel 31 i detta 
avtal, de gränsvärden vid vilka sådana åtgärder kan tillämpas för varje angiven ukrainsk varukod och den högsta 
tilläggsavgift utöver exporttullen som kan tillämpas för varje sådan vara under varje ettårsperiod. Tullarna uttrycks i 
% om inget annat anges. EIF betecknar den tolvmånadersperiod som följer på dagen för detta avtals ikraftträdande. 
EIF+1 betecknar den tolvmånadersperiod som inleds den första årsdagen av detta avtals ikraftträdande, och så vidare 
till och med EIF+15. 

8. För de oberedda hudar som omfattas enligt nedan: 

Omfattning: Oberedda hudar som klassificeras enligt följande ukrainska varukoder: 4101, 4102, 4103 90. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 6,25 

Gränsvärde (ton) 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 

Högsta tilläggsavgift 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75
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År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 5,0 3,75 2,50 1,25 0,0 

Gränsvärde (ton) 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0 

Högsta tilläggsavgift 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

9. För solrosfrön, även sönderdelade, som omfattas enligt nedan: 

Omfattning: Solrosfrön, även sönderdelade, som klassificeras enligt följande ukrainska varukoder: 1206 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Gränsvärde (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Högsta tilläggsavgift 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,5 

År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 

Gränsvärde (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Högsta tilläggsavgift 6,4 7,3 8,2 9,1 10,0
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År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

10. För legerat järnbaserat metallskrot, icke-järnbaserat metallskrot och halvfabrikat av dessa som omfattas enligt nedan: 

Omfattning: Avfall och skrot av legerat stål som klassificeras enligt följande ukrainska varukoder: 7204 21, 7204 29 
00 00, 7204 50 00 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Gränsvärde (ton) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Högsta tilläggsavgift 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Högsta tilläggsavgift 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
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Omfattning: Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former som klassificeras enligt följande ukrainska 
varukoder: 7218 10 00 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Gränsvärde (ton) 2 000,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 

Högsta tilläggsavgift 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 

Högsta tilläggsavgift 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

Omfattning: Koppar som klassificeras enligt följande ukrainska varukoder: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 
00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Gränsvärde (ton) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Högsta tilläggsavgift 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
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År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Högsta tilläggsavgift 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

Omfattning: Koppar som klassificeras enligt följande ukrainska varukoder: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 
00 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Gränsvärde (ton) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Högsta tilläggsavgift 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Högsta tilläggsavgift 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
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Omfattning: För legerat järnbaserat metallskrot, icke-järnbaserat metallskrot och halvfabrikat av dessa som klas
sificeras enligt följande ukrainska varukoder: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 
7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00. 

År (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF EIF+1 EIF+2 EIF+3 EIF+4 EIF+5 

Ukrainsk exporttull till EU 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Gränsvärde (ton) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Högsta tilläggsavgift 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

År (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+6 EIF+7 EIF+8 EIF+9 EIF+10 

Ukrainsk exporttull till EU 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Högsta tilläggsavgift 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

År (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

Ukrainas WTO-åtagande 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

År (avtal) EIF+11 EIF+12 EIF+13 EIF+14 EIF+15 

Ukrainsk exporttull till EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gränsvärde (ton) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Högsta tilläggsavgift 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

11. Under de fem år som följer på övergångsperioden, dvs. mellan EIF+10 och EIF+15, kommer skyddsåtgärderna 
fortfarande att finnas tillgängliga. Den högsta tilläggsavgiften kommer att minska linjärt från värdet under EIF+10 
till 0 vid EIF+15.
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BILAGA II TILL KAPITEL 2 

SKYDDSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE PERSONBILAR 

Tidsplan för Ukraina 

Gränsvärden och högsta skyddsåtgärdstullar 

I denna bilaga fastställs de gränsvärden som gäller för att tillämpa skyddsåtgärder för produkten enligt avdelning IV 
kapitel 2 (Handelspolitiska skyddsåtgärder) avsnitt 2 i detta avtal och den högsta skyddsåtgärdstull som får tillämpas varje 
år. 

År 1 2 3 4 5 6 7 

Gränsvärde (enheter) Ingen 
skyddsåtgärd 
tillämplig 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Tröskelnivå Ingen 
skyddsåtgärd 
tillämplig 

20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 

Högsta nivå på 
importtull samt 
skyddsåtgärd i form 
av tilläggsavgift 
(%) (*) 

Ingen 
skyddsåtgärd 
tillämplig 

10 10 10 10 10 10 

År 8 9 10 11 12 13 14 15 

Gränsvärde 
(enheter) 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Tröskelnivå 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Högsta nivå på 
importtull samt 
skyddsåtgärd i 
form av 
tilläggsavgift (%) (*) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

(*) För den importtull som ska tillämpas se tidsplanen för åtaganden för respektive tullposition under tulltaxenummer 8703.
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BILAGA III TILL KAPITEL 3 

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNING SOM SKA ANPASSAS, MED TIDSPLAN FÖR GENOMFÖRANDE 

1. Övergripande (ram)lagstiftning 

1.1 Allmän produktsäkerhet 

Tidsplan: Under ettårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

1.2 Krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter 

Tidsplan: Under ettårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

1.3 Gemensam ram för saluföring av produkter 

Tidsplan: Under ettårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

1.4 Måttenheter 

Tidsplan: Under ettårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

1.5 Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister 

Tidsplan: Under ettårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2. Specifik (sektoriell) lagstiftning 

2.1 Maskiner 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.2 Elektromagnetisk kompatibilitet 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.3 Enkla tryckkärl 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.4 Tryckbärande anordningar 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.5 Transportabla tryckbärande anordningar 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.6 Hissar 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.7 Leksakssäkerhet 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.8 Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft.
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2.9 Effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.10 Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.11 Personlig skyddsutrustning 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.12 Energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.13 Icke-automatiska vågar 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.14 Mätutrustning 

Tidsplan: Under femårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.15 Marin utrustning 

Tidsplan: Under tvåårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.16 Medicintekniska produkter 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.17 Aktiva medicintekniska produkter för implantation 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.18 Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.19 Utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.20 Radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse 

Tidsplan: Under fyraårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.21 Linbaneanläggningar för persontransport 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.22 Fritidsbåtar 

Tidsplan: Under fyraårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.23 Byggprodukter, inklusive genomförandeåtgärder 

Tidsplan: Före utgången av 2020
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2.24 Förpackningar och förpackningsavfall 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.25 Explosiva varor för civilt bruk 

Tidsplan: Under treårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.26 Uppgifter om energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser genom märkning och standar
diserad konsumentinformation, inklusive genomförandeåtgärder 

Tidsplan: Under femårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft. 

2.27 Höghastighetsjärnvägar 

Tidsplan: Under femårsperioden efter det att avtalet trätt i kraft.
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BILAGA IV TILL KAPITEL 4 – OMFATTNING 

BILAGA IV-A TILL KAPITEL 4 

SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER 

DEL 1 

Åtgärder avseende huvudsakliga kategorier levande djur 

I. Hästdjur (inklusive zebror) eller åsnor eller avkomma av korsningar mellan dessa arter 

II. Nötkreatur (inbegripet Bubalus bubalis och Bison) 

III. Får och getter 

IV. Svin 

V. Fjäderfä (inbegripet hönsfågel, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss) 

VI. Levande fisk 

VII. Kräftdjur 

VIII. Blötdjur 

IX. Ägg och könsceller från levande fisk 

X. Kläckägg 

XI. Sperma - ägg - embryon 

XII. Andra däggdjur 

XIII. Andra fåglar 

XIV. Reptiler 

XV. Groddjur 

XVI. Andra ryggradsdjur 

XVII. Bin 

DEL 2 

Åtgärder avseende animaliska produkter 

I. Huvudsakliga kategorier av animaliska produkter avsedda som livsmedel 

1. Färskt kött från tama hovdjur, fjäderfä och hardjur, vilt och hägnat vilt, inbegripet biprodukter 

2. Malet kött, köttberedningar, mekaniskt urbenat kött, köttprodukter 

3. Levande musslor 

4. Fiskeriprodukter 

5. Obehandlad mjölk, råmjölk, mejeriprodukter och råmjölksbaserade produkter 

6. Ägg och äggprodukter 

7. Grodlår och sniglar
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8. Utsmält djurfett och fettgrevar 

9. Behandlade magar, blåsor och tarmar 

10. Gelatin, råmaterial för produktion av gelatin avsett som livsmedel 

11. Kollagen 

12. Honung och biodlingsprodukter 

II. Huvudsakliga kategorier av animaliska biprodukter 

Vid slakterier Animaliska biprodukter att användas som foder åt päls
djur 

Animaliska biprodukter för tillverkning av foder till säll
skapsdjur 

Blod och blodprodukter från hästdjur för ändamål utan
för foderkedjan 

Färska eller kylda hudar och skinn av hovdjur 

Animaliska biprodukter för tillverkning av härledda pro
dukter för ändamål utanför foderkedjan 

Vid mejerier Mjölk, produkter baserade på eller härledda från mjölk 

Råmjölk och produkter av råmjölk 

Vid andra anläggningar för insamling eller hantering av 
animaliska biprodukter (dvs. icke bearbetade/behandlade 
råvaror) 

Blod och blodprodukter från hästdjur för ändamål utan
för foderkedjan 

Obehandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för här
ledda produkter för ändamål utanför foderkedjan för pro
duktionsdjur 

Behandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för till
verkning av härledda produkter för ändamål utanför fo
derkedjan för produktionsdjur 

Färska eller kylda hudar och skinn av hovdjur 

Svinborst från tredjeländer eller regioner i tredjeländer 
som är fria från afrikansk svinpest 

Ben och benprodukter (förutom benmjöl), horn och 
hornprodukter (förutom hornmjöl) och hovar och hov
produkter (förutom hovmjöl) for andra användningar än 
som foder, organiska gödselmedel eller jordförbättrings
medel 

Horn och hornprodukter, förutom hornmjöl, och hovar 
och hovprodukter, förutom hovmjöl, för tillverkning av 
organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel 

Gelatin för fotografisk industri som inte är avsett att 
användas som livsmedel 

Ull och hår 

Behandlade fjädrar, delar av fjädrar och dun
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Vid bearbetningsanläggningar Bearbetat djurprotein, även blandningar och produkter 
förutom foder till sällskapsdjur som innehåller sådant 
protein 

Blodprodukter som kan användas som foderråvara 

Behandlade hudar och skinn av hovdjur 

Behandlade hudar och skinn av idisslare och hästdjur (21 
dagar) 

Svinborst från tredjeländer eller regioner i tredjeländer 
som inte är fria från afrikansk svinpest 

Fiskolja för användning som foderråvara eller för ända
mål utanför foderkedjan 

Utsmält fett för användning som foderråvara 

Utsmält fett för vissa ändamål utanför foderkedjan för 
produktionsdjur 

Gelatin eller kollagen för användning som foderråvara 
eller för ändamål utanför foderkedjan 

Hydrolyserat protein, dikalciumfosfat eller Trikalciumfos
fat för användning som foderråvara eller för ändamål 
utanför foderkedjan 

Biodlingsprodukter uteslutande avsedda för användning 
vid biodling 

Fettderivat för ändamål utanför foderkedjan 

Fettderivat för användning som foder eller för ändamål 
utanför foderkedjan 

Äggprodukter som kan användas som foderråvara 

Vid anläggningar för tillverkning av foder för sällskaps
djur (inklusive tuggben och aromatiska inälvsprodukter) 

Konserverat foder för sällskapsdjur 

Bearbetat foder för sällskapsdjur annat än konserverat 

Tuggben 

Rått foder för sällskapsdjur till direktförsäljning 

Aromatiska inälvsprodukter för tillverkning av foder för 
sällskapsdjur 

Vid anläggningar för tillverkning av jakttroféer Behandlade jakttroféer eller andra prepareringar av fåglar 
och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, 
tänder, hudar eller skinn 

Jakttroféer eller andra prepareringar av fåglar och hovdjur 
som består av hela obehandlade delar 

Vid anläggningar som tillverkar mellanprodukter Mellanprodukter 

Gödselmedel och jordförbättrande medel Bearbetat djurprotein, även blandningar och produkter 
förutom foder till sällskapsdjur som innehåller sådant 
protein 

Bearbetat naturgödsel, produkter härledda från bearbetat 
naturgödsel och guano från fladdermöss 

Vid lagring av härledda produkter Samtliga härledda produkter
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III. Sjukdomsframkallande smittämnen 

DEL 3 

Växter, växtprodukter och andra föremål 

Växter, växtprodukter och andra föremål ( 1 ) som potentiellt kan bära skadegörare som av sig själva eller genom sin 
bearbetning kan innebära en risk för införandet och spridandet av skadegörare. 

DEL 4 

Åtgärder avseende livsmedels- och fodertillsatser 

Livsmedel: 

1. Livsmedelstillsatser (alla livsmedelstillsatser och livsmedelsfärger) 

2. Stöd för bearbetning 

3. Smaktillsatser 

4. Lismedelsenzymer 

Foder ( 2 ) 

1. Fodertillsatser 

2. Foderråvaror 

3. Foderblandningar och foder till sällskapsdjur förutom de som omfattas av del 2.II 

4. Främmande ämnen i foder

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1627 

( 1 ) Emballage, transportmedel, förpackningar, jord och odlingssubstrat och alla andra organismer, föremål och material på vilka skade
görare kan finnas eller från vilka skadegörare kan spridas. 

( 2 ) Endast animaliska biprodukter med ursprung från djur eller delar av djur, förklarade lämpliga som livsmedel kan användas i 
foderkedjan för livsmedelsproducerande djur.



BILAGA IV-B TILL KAPITEL 4 

DJURSKYDDSKRAV 

Djurskyddskrav avseende 

1. Bedövning och slakt 

2. Djurtransporter och därmed relaterad hantering 

3. Skötsel av djur 

BILAGA IV-C TILL KAPITEL 4 

ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM OMFATTAS AV DETTA KAPITEL 

1. Kemikalier som härrör från migration av ämnen från förpackningsmaterial. 

2. Sammansatta produkter. 

3. Genetiskt modifierade organismer ( 1 ). 

Lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer kommer att inkluderas i den övergripande strategin enligt artikel 64.4 
i detta avtal och ska också innehålla tidsplaner för tillnärmningen av den ukrainska lagstiftningen om genetiskt modi
fierade organismer till EU:s lagstiftning. 

BILAGA IV-D TILL KAPITEL 4 

ÅTGÄRDER SOM KOMMER ATT INKLUDERAS EFTER TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNINGEN 

1. Kemikalier för dekontaminering av livsmedel. 

2. Tillväxtfrämjande hormoner, tyreostatika, vissa hormoner och betaagonister. 

3. Kloner. 

4. Bestrålning (jonisering).
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( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av 
befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv 
riskbedömning. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och 
foder. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt 
modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och 
om ändring av direktiv 2001/18/EG.



BILAGA V TILL KAPITEL 4 

ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV KAPITEL IV 

(SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER) 

Ukraina ska lämna in en övergripande strategi i enlighet med artikel 64.4 i detta avtal. 

BILAGA VI TILL KAPITEL 4 

FÖRTECKNING ÖVER DJURSJUKDOMAR, SJUKDOMAR I VATTENBRUK OCH REGLERADE SKADEGÖRARE FÖR VILKA 
REGIONER KAN BEVILJAS STATUS SOM OFFICIELLT FRIA FRÅN
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BILAGA VI-A TILL KAPITEL 4 

DJURSJUKDOMAR OCH FISKSJUKDOMAR FÖR VILKA ANMÄLNINGSPLIKT GÄLLER OCH AVSEENDE VILKA 
PARTERNAS STATUS HAR ERKÄNTS OCH BESLUT OM REGIONALISERING KAN FATTAS 

1. Mul- och klövsjuka. 

2. Vesikulär svinsjuka. 

3. Vesikulär stomatit. 

4. Afrikansk hästpest. 

5. Afrikansk svinpest. 

6. Blåtunga. 

7. Aviär influensa. 

8. Newcastlesjuka. 

9. Boskapspest. 

10. Klassisk svinpest. 

11. Elakartad lungsjuka hos nötkreatur. 

12. Får- och getpest 

13. Får- och getkoppor. 

14. Rift Valley-feber 

15. Lumpy skin disease 

16. Venezuelansk hästencefalomyelit 

17. Rots 

18. Beskällarsjuka 

19. Enteroviral encefalomyelit 

20. Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) 

21. Viral hemorragisk septikemi (VHS) 

22. Infektiös laxanemi (ISA) 

23. Bonamia ostreae 

24. Marteilia refringens
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BILAGA VI-B TILL KAPITEL 4 

ERKÄNNANDE AV STATUS FÖR SKADEGÖRARE, SKADEGÖRARFRIA OMRÅDEN OCH SKYDDADE ZONER 

A. Erkännande av status för skadegörare 

Varje part ska fastställa och meddela en förteckning över skadegörare baserad på följande principer: 

1. Skadegörare som inte konstaterats i någon del av partens territorium. 

2. Skadegörare som konstaterats i någon del av partens territorium och som står under officiell kontroll. 

3. Skadegörare som konstaterats i någon del av partens territorium, som står under officiell kontroll och för vilka 
skadegörarfria områden/skyddade zoner har upprättats. 

Varje förändring av förteckningen över status för skadegörare ska utan dröjsmål meddelas till den andra parten om 
den inte på annat sätt meddelas till behörig internationell organisation. 

B. Erkännande av skadegörarfria områden och skyddade zoner 

Parterna erkänner principen om skadegörarfria områden och deras tillämpning med respekt för internationella stan
darder för fytosanitära åtgärder med förekommande ändringar och skyddade zoner.
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BILAGA VII TILL KAPITEL 4 

REGIONALISERING/ZONINDELNING, SKADEGÖRARFRIA OMRÅDEN OCH SKYDDADE ZONER 

A. Djursjukdomar och sjukdomar i vattenbruk 

1. Djursjukdomar 

Grundvalen för erkännande av en parts, eller en region av en parts, status för djursjukdom ska vara OIE:s Terrestrial 
Animal Health Code. Grundvalen för beslut om regionalisering för en djursjukdom ska vara OIE:s Terrestrial Animal 
Health Code. 

2. Sjukdomar i vattenbruk 

Grundvalen för beslut om regionalisering när det gäller sjukdomar i vattenbruk ska vara OIE:s Aquatic Animal 
Health Code. 

B. Skadegörare 

Kriterierna för att fastställa skadegörarfria områden och skyddade zoner ska överensstämma antingen med 

— FAO:s International Standard for Phytosanitary Measures nummer 4 om krav för fastställandet av skadegörarfria 
områden och definitionerna i relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, eller 

— artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG. 

C. Kriterier för erkännande av speciell status avseende djursjukdomar på en avtalsslutande parts territorium eller delar av en 
parts territorium 

1. I de fall då den importerande parten anser att det egna territoriet eller delar av det egna territoriet är fritt/fria från 
en annan djursjukdom än de sjukdomar som anges i bilaga III.A ska den importerande parten förelägga den 
exporterande parten underlag för detta och särskilt ange följande: 

— Uppgift om vilken sjukdom det är fråga om och om i vilken utsträckning den tidigare förekommit på den 
importerande partens territorium. 

— Uppgift om resultaten av serologisk, mikrobiologisk, patologisk och epidemiologisk testning i övervaknings
syfte, samt uppgift om att det enligt lag är obligatoriskt att anmäla förekomst av sjukdomen till de behöriga 
myndigheterna. 

— Uppgift om övervakningsperiodens längd. 

— I tillämpliga fall, uppgift om under vilken period vaccinering mot sjukdomen varit förbjuden och om vilket 
geografiskt område som omfattas av förbudet. 

— Uppgifter om vilken metod som används för kontroll av att sjukdomen inte förekommer. 

2. De allmänna eller specifika tilläggsgarantier som den importerande parten kräver utöver detta får inte vara mer 
omfattande än de krav som den importerande parten tillämpar inom det egna territoriet. 

3. Parterna ska underrätta varandra om varje ändring avseende de kriterier som anges i punkt 1 och som har med 
sjukdomen att göra. Tilläggsgarantier enligt punkt 2 får mot bakgrund av en sådan ändring ändras eller återkallas 
av den kommitté som avses i artikel 74 i avtalet.
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BILAGA VIII TILL KAPITEL 4 

PROVISORISKT GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR 

Villkor och bestämmelser för provisoriskt godkännande av anläggningar 

1. Med provisoriskt godkännande av anläggningar avses att den importerande parten i enlighet med punkt 4 vid 
import provisoriskt godkänner anläggningar på den exporterande partens territorium utan föregående inspektion 
av enskilda anläggningar och på grundval av lämpliga säkerheter som lämnas av den exporterande parten. Parterna 
ska enligt samma förfarande och på samma villkor ändra eller komplettera de förteckningar som avses i punkt 2 
med hänsyn till nya tillämpningar eller nya säkerheter. Endast vad gäller den ursprungliga förteckningen över 
anläggningar kan kontroll ingå i förfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 d. 

2.1 Det provisoriska godkännandet ska inledningsvis endast avse följande typer av anläggningar: 

2.1.1 Anläggningar för animaliska produkter avsedda som livsmedel: 

— Slakterier för färskt kött från tama hovdjur, fjäderfä, hardjur och hägnat vilt (bilaga IV-A, del I) 

— Vilthanteringsanläggningar 

— Styckningsanläggningar 

— Anläggningar för malet kött, köttberedningar, mekaniskt urbenat kött och köttprodukter 

— Reningsanläggningar och distributionsanläggningar för levande musslor 

Anläggningar för: 

— äggprodukter 

— mejeriprodukter; 

— fiskeriprodukter 

— behandlade magar, blåsor och tarmar 

— gelatin och kollagen 

— fiskolja 

— fabriksfartyg 

— frysfartyg 

2.1.2 Godkända eller registrerade anläggningar för animaliska biprodukter och huvudsakliga kategorier av animaliska 
biprodukter som inte är avsedda som livsmedel 

Typ av godkänd eller registrerad anläggning eller fabrik Produkt 

Slakterier Animaliska biprodukter att användas som foder åt pälsdjur 

Animaliska biprodukter för tillverkning av foder till sällskaps
djur 

Blod och blodprodukter från hästdjur för ändamål utanför 
foderkedjan 

Färska eller kylda hudar och skinn av hovdjur 

Animaliska biprodukter för tillverkning av härledda produkter 
för ändamål utanför foderkedjan
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Typ av godkänd eller registrerad anläggning eller fabrik Produkt 

Mejerier Mjölk, produkter baserade på eller härledda från mjölk 

Råmjölk och produkter av råmjölk 

Andra anläggningar för insamling eller hantering 
av animaliska biprodukter (dvs. icke bearbetade/ 
behandlade råvaror) 

Blod och blodprodukter från hästdjur för ändamål utanför 
foderkedjan 

Obehandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för härledda 
produkter för ändamål utanför foderkedjan för produktions
djur 

Behandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för tillverk
ning av härledda produkter för ändamål utanför foderkedjan 
för produktionsdjur 

Färska eller kylda hudar och skinn av hovdjur 

Svinborst från tredjeländer eller regioner i tredjeländer som är 
fria från afrikansk svinpest 

Ben och benprodukter (förutom benmjöl), horn och horn
produkter (förutom hornmjöl) och hovar och hovprodukter 
(förutom hovmjöl) for andra användningar än som foder, 
organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel 

Horn och hornprodukter, förutom hornmjöl, och hovar och 
hovprodukter, förutom hovmjöl, för tillverkning av organiska 
gödselmedel eller jordförbättringsmedel 

Gelatin för fotografisk industri som inte är avsett att användas 
som livsmedel 

Ull och hår 

Behandlade fjädrar, delar av fjädrar och dun 

Bearbetningsanläggningar Bearbetat djurprotein, även blandningar och produkter föru
tom foder till sällskapsdjur som innehåller sådant protein 

Blodprodukter som kan användas som foderråvara 

Behandlade hudar och skinn av hovdjur 

Behandlade hudar och skinn av idisslare och hästdjur (21 
dagar) 

Svinborst från tredjeländer eller regioner i tredjeländer som 
inte är fria från afrikansk svinpest 

Fiskolja för användning som foderråvara eller för ändamål 
utanför foderkedjan 

Utsmält fett för användning som foderråvara 

Utsmält fett för vissa ändamål utanför foderkedjan för pro
duktionsdjur 

Gelatin eller kollagen för användning som foderråvara eller 
för ändamål utanför foderkedjan
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Typ av godkänd eller registrerad anläggning eller fabrik Produkt 

Hydrolyserat protein, dikalciumfosfat eller 

Trikalciumfosfat för användning som foderråvara eller för 
ändamål utanför foderkedjan 

Biodlingsprodukter uteslutande avsedda för användning vid 
biodling 

Fettderivat för ändamål utanför foderkedjan 

Fettderivat för användning som foder eller för ändamål utan
för foderkedjan 

Äggprodukter som kan användas som foderråvara 

Anläggningar för tillverkning av foder för säll
skapsdjur (inklusive tuggben och aromatiska 
inälvsprodukter) 

Konserverat foder för sällskapsdjur 

Bearbetat foder för sällskapsdjur annat än konserverat 

Tuggben 

Rått foder för sällskapsdjur till direktförsäljning 

Aromatiska inälvsprodukter för tillverkning av foder för säll
skapsdjur 

Anläggningar för tillverkning av jakttroféer Behandlade jakttroféer eller andra prepareringar av fåglar och 
hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, tänder, 
hudar eller skinn 

Jakttroféer eller andra prepareringar av fåglar och hovdjur 
som består av hela obehandlade delar 

Anläggningar som tillverkar mellanprodukter Mellanprodukter 

Gödselmedel och jordförbättrande medel Bearbetat djurprotein, även blandningar och produkter föru
tom foder till sällskapsdjur som innehåller sådant protein 

Bearbetat naturgödsel, produkter härledda från bearbetat na
turgödsel och guano från fladdermöss 

Lagring av härledda produkter Samtliga härledda produkter 

3. Den importerande parten ska upprätta förteckningar över provisoriskt godkända anläggningar enligt punkt 2.1.1 
och offentliggöra förteckningarna. 

4. Villkor och bestämmelser för provisoriskt godkännande: 

a) Om den importerande parten har godkänt import av den aktuella animalieprodukten från den exporterande 
parten och det har fastställts relevanta importvillkor och intygskrav avseende produkten. 

b) Om den exporterande partens behöriga myndigheter har gett den importerande parten tillräckliga garantier för 
att anläggningarna i dess förteckning/förteckningar uppfyller den importerande partens relevanta hälsokrav och 
officiellt har godkänt de anläggningar som återfinns i förteckningarna för export till den importerande parten. 

c) Den exporterande partens behöriga myndigheter måste i fall då en anläggning inte uppfyller de villkor som låg 
till grund för de garantier som myndigheterna har utfärdat ha faktisk behörighet att häva exporten till den 
importerande parten från den aktuella anläggningen.
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d) De kontroller som den importerande parten utför i enlighet med artikel 71 i avtalet får ingå i förfarandet för 
provisoriskt godkännande. Kontrollen avser hur den behöriga myndighet som ansvarar för godkännandet av 
anläggningar är organiserad och hur den arbetar, samt vilka befogenheter den har och vilka garantier den kan 
ge när det gäller genomförandet av den importerande partens regler. I kontrollerna kan ingå besök på plats vid 
ett representativt antal anläggningar som förekommer i den eller de förteckningar som den exporterande parten 
tillhandahåller. 

Mot bakgrund av Europeiska unionens struktur och ansvarsfördelningen inom den kan Europeiska unionens 
kontroller av detta slag komma att utföras av enskilda medlemsstater. 

e) Den importerande parten får på grundval av kontroller enligt d ändra förteckningarna över anläggningar.
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BILAGA IX TILL KAPITEL 4 

FÖRFARANDE FÖR FASTSTÄLLANDE AV LIKVÄRDIGHET 

1. Principer 

a) Likvärdighet kan fastställas för en individuell åtgärd eller för en grupp åtgärder eller för system som avser en viss 
vara eller en viss varukategori eller för samtliga av dem. 

b) Det faktum att den importerande parten gör en bedömning av den exporterande partens begäran om erkännande 
av dess åtgärder avseende en viss vara får inte ligga till grund för avbrott i handeln eller för upphävande av 
pågående import från den exporterande parten av varan i fråga. 

c) Fastställandet av likvärdighet är en interaktiv process mellan den exporterande parten och den importerande parten. 
I förfarandet ingår att den exporterande parten lägger fram objektiva belägg för att enskilda åtgärder är likvärdiga 
och att den importerande parten gör en objektiv bedömning av dessa i syfte att eventuellt erkänna likvärdighet. 

d) Det är den importerande parten som slutgiltigt beslutar om erkännande av likvärdighet för den exporterande 
partens åtgärder. 

2. Villkor 

a) Förfarandet beror på den exporterande partens hälsostatus eller status för skadegörare, dess lagstiftning och dess 
inspektions- och kontrollsystem avseende den aktuella varan. Hänsyn ska tas till lagstiftningen inom den aktuella 
sektorn, samt till hur den exporterande partens behöriga myndighet är strukturerad, dess beslutsgång, behörighets
områden, operativa förfaranden och resurser, samt den behöriga myndighetens kompetens när det gäller inspek
tions- och kontrollsystem, samt genomförandenivå avseende den aktuella varan och hur ofta och effektivt kon
staterade risker meddelas till den importerande parten. Beslut om erkännande kan styrkas genom dokumentation, 
kontroll och tidigare dokumenterad erfarenhet. 

b) Parterna ska inleda förfarandet för fastställande av likvärdighet på grundval av de prioriterade områden som 
fastställs i artikel 66.4 i avtalet. 

c) Den exporterande parten får endast inleda förfarandet när den exporterande parten och den aktuella varan inte 
omfattas av några skyddsåtgärder från den importerande partens sida. 

3. Förfarande 

a) Den exporterande parten inleder förfarandet genom att lämna in en begäran om erkännande av likvärdighet till den 
importerande parten avseende en enskild åtgärd, en grupp åtgärder eller system avseende en vara eller en kategori 
varor i en sektor eller en undersektor eller i samtliga. 

b) I tillämpliga fall ska begäran även inbegripa eventuell begäran om likvärdighet eller begäran om dokumentation för 
godkännande avseende planer eller program som den importerande parten ställer som villkor för import av varan 
eller kategorierna av varor. 

c) Den exporterande parten ska i sin begäran ange följande: 

i) Varans eller varukategoriernas betydelse för handeln. 

ii) Uppgift om vilka av de enskilda åtgärderna i den importerande partens importvillkor för den aktuella varan 
eller de aktuella varukategorierna som den exporterande parten kan uppfylla. 

iii) Uppgift om för vilka av de enskilda åtgärderna i den importerande partens importvillkor för den aktuella varan 
eller de aktuella varukategorierna som den exporterande parten begär att likvärdighet ska fastställas.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1637



d) Den importerande parten ska som svar på begäran ange vilket syfte och vilka allmänna och enskilda målsättningar 
som ligger bakom den importerande partens åtgärder, inbegripet riskidentifiering. 

e) Den importerande parten ska i sin förklaring informera den exporterande parten om förhållandet mellan inhemska 
åtgärder och importvillkoren för den aktuella varan eller de aktuella varukategorierna. 

f) Den exporterande parten ska för den importerande parten visa objektiva skäl för att de åtgärder som den fastställt 
är likvärdiga med importvillkoren för den aktuella varan eller de aktuella varukategorierna. 

g) Den importerande parten ska göra en objektiv bedömning av den exporterande partens underlag för likvärdighet. 

h) Den importerande parten ska avgöra om det råder likvärdighet eller inte. 

i) Den importerande parten ska på begäran av den exporterande parten tillhandahålla en fullständig förklaring och 
underlag för vad som fastställts och det beslut som fattats. 

4. Den exporterande partens bevis för att likvärdighet föreligger och den importerande parten bedömning av dessa 

a) Den exporterande parten ska förelägga objektiva bevis för att det föreligger likvärdighet avseende var och en av de 
angivna åtgärderna i den importerande partens importvillkor. I tillämpliga fall ska det föreläggas objektiva bevis för 
likvärdighet avseende varje plan eller program som den importerande parten ställer som villkor för import (till 
exempel plan för hantering av restprodukter, etc.). 

b) Bevisföring och bedömning ska i görligaste mån baseras på 

— internationellt erkända standarder, och/eller standarder som fastställts på grundval av vetenskapliga rön, 
och/eller 

— riskbedömning och/eller 

— tidigare objektiv dokumenterad erfarenhet, och 

— åtgärdernas juridiska eller administrativa status, och 

— genomförandenivå och efterlevandenivå, särskilt på grundval av följande: 

— resultat av övervakningsprogram, 

— den exporterande partens inspektionsresultat, 

— resultat av analyser som gjorts med erkända analysmetoder, 

— den importerande partens kontroll- och importkontrollresultat, 

— den exporterande partens behöriga myndigheters kompetens, och 

— tidigare erfarenhet. 

5. Den importerande partens beslut 

Om den importerande parten fattar ett negativt beslut ska den ge den exporterande parten en detaljerad och motiverad 
förklaring. 

6. För växter och växtprodukter ska likvärdighet avseende fytosanitära åtgärder fastställas på grundval av relevanta 
internationella standarder för fytosanitära åtgärder.
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BILAGA X TILL KAPITEL 4 

RIKTLINJER FÖR KONTROLL 

Kontroll kan göras i form av revision eller kontrollbesök på plats. 

I denna bilaga avses med 

a) kontrollobjektet: den part som är föremål för kontroll, 

b) kontrollanten: den part som utför kontrollen. 

1. Allmänna principer för kontroll 

1.1 Kontroller ska utföras i samarbete mellan kontrollanten och kontrollobjektet i enlighet med bestämmelserna i den 
här bilagan. 

1.2 Kontrollerna bör utformas med sikte på att kontrollera hur effektiva kontrollobjektets kontroller är snarare än att 
underkänna enskilda djur, djurgrupper, livsmedelspartier, anläggningar eller individuella växtpartier eller partier 
med växtprodukter. Om det vid en kontroll konstateras att det föreligger en allvarlig risk för djurs, växters eller 
människors hälsa, ska kontrollobjektet omedelbart vidta åtgärder. Förfarandet kan omfatta studier av tillämpliga 
bestämmelser, genomförandemetoder, bedömning av slutresultatet och av hur väl bestämmelserna följs samt hur 
eventuella brister åtgärdas. 

1.3 Kontrollfrekvensen bör behovsanpassas. Dåliga resultat bör medföra en ökad kontrollfrekvens. Otillfredsställande 
resultat måste av kontrollobjektet förbättras på ett för kontrollanten tillfredsställande sätt. 

1.4 Kontroller, och de beslut som fattas baserade på dem, ska genomföras på ett öppet och konsekvent sätt utan 
onödiga dröjsmål och inte på ett sätt som missgynnar importerade produkter i förhållande till likadana inhemska 
produkter. 

2. Principer som ska följas av kontrollanten 

Kontrollanten bör utarbeta en plan, i tillämpliga fall i enlighet med erkända internationella standarder, som 
omfattar följande punkter: 

2.1 Kontrollens syfte och omfattning. 

2.2 Dag och plats för kontrollen, med en tidsplan fram till dess att den slutliga rapporten överlämnas. 

2.3 Det eller de språk som ska användas för kontrollen och kontrollrapporten. 

2.4 Uppgifter om kontrollanten och, i de fall det rör sig om ett lagarbete, vem som är ansvarig. Särskild sakkunskap 
kan krävas för att utföra kontroll av specialiserade system och program. 

2.5 En tidsplan för möten med tjänstemän och eventuella besök på företag eller anläggningar. Namnen på de företag 
eller anläggningar som ska besökas behöver inte anges i förväg. 

2.6 Om inte annat följer av bestämmelser om informationsfrihet, har kontrollanten tystnadsplikt beträffande affärs
hemligheter. Intressekonflikter måste undvikas. 

2.7 Reglerna om arbetarskydd ska följas och företagarens rättigheter respekteras. Denna plan bör i förväg granskas i 
samarbete med företrädare för kontrollobjektet. 

3. Principer som ska följas av kontrollobjektet 

Följande principer ska tillämpas av kontrollobjektet för att underlätta kontrollen. 

3.1 Kontrollobjektet ska samarbeta med kontrollanten på alla sätt och bör utse särskild personal för detta.
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Samarbetet kan till exempel omfatta 

— att alla relevanta bestämmelser och normer ställs till förfogande, 

— att det ges tillgång till program över uppfyllda krav, aktuella register och handlingar, 

— att det ges tillgång till revisions- och inspektionsrapporter, 

— att dokumentation om avhjälpande åtgärder och sanktioner ställs till förfogande, 

— att det ges tillträde till företag och anläggningar. 

3.2 Kontrollobjektet ska genomföra ett väldokumenterat program för att visa för kontrollanten att normerna följs på 
ett konsekvent och enhetligt sätt. 

4. Förfaranden 

4.1 Inledande möte 

Ett inledande möte bör hållas med företrädare för båda parterna. Vid mötet ska kontrollanten gå igenom kontroll
planen och försäkra sig om att det finns tillräckliga resurser, dokumentation och liknande material för att utföra 
kontrollen. 

4.2 Genomgång av dokumentation 

Dokumentationsgenomgången kan bestå av en genomgång av de handlingar och register som avses i punkt 3.1, 
kontrollobjektets strukturer och befogenheter samt de viktigare förändringar i inspektions- och certifieringssyste
men som kan ha ägt rum efter det att detta avtal ingås eller efter den senaste kontrollen, med tonvikt på de delar 
av systemet för inspektion och certifiering som gäller berörda djur, animaliska produkter, växter eller växtproduk
ter. Detta kan inkludera en granskning av relevant dokumentation om inspektion och certifiering. 

4.3 Kontroller på plats 

4.3.1 Beslut om att vidta denna åtgärd bör grundas på en riskbedömning, varvid hänsyn ska tas till sådana faktorer som 
de aktuella djuren, de animaliska produkterna, växterna eller växtprodukterna, sektorns eller den exporterande 
partens historia när det gäller att efterleva bestämmelser, den aktuella produktions-, import- och exportvolymen, 
samt förändringar avseende infrastrukturen och de nationella inspektions- och certifieringssystemen. 

4.3.2 Kontroll på plats kan innebära besök på produktions- och tillverkningsanläggningar, platser där livsmedel hanteras 
eller lagras och kontrollaboratorier för kontroll av att uppgifterna i den dokumentation som avses i punkt 4.2 
överensstämmer med verkligheten. 

4.4 Uppföljningskontroll 

Vid en uppföljningskontroll i syfte att kontrollera att brister har rättats till kan det vara tillräckligt att undersöka 
endast de punkter där brister har konstaterats. 

5. Arbetsdokument 

Formulären för redovisning av kontrollresultat och slutsatser bör i möjligaste mån vara standardiserade för att göra 
kontrollförfarandet mera enhetligt, öppet och effektivt. Arbetsdokumenten kan omfatta checklistor över faktorer 
som ska bedömas. Checklistorna kan omfatta 

— lagstiftning, 

— inspektions- och certifieringsverksamhetens struktur och funktion, 

— uppgifter om anläggningar och arbetsmetoder, hälsostatistik, stickprovsplaner och resultat, 

— genomförandeåtgärder och förfaranden, 

— anmälnings- och klagomålsförfaranden, och 

— utbildningsprogram.
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6. Avslutande möte 

Ett avslutande möte ska hållas med representanter för båda parterna och vid behov med tjänstemän som ansvarar 
för de nationella inspektions- och certifieringsprogrammen. Vid mötet ska kontrollanten lägga fram kontroll
resultaten. Uppgifterna ska presenteras på ett klart och koncist sätt så att det inte råder någon tvekan om vilka 
slutsatser som dragits. Kontrollobjektet bör upprätta en handlingsplan för att råda bot på de eventuella brister som 
konstaterats, helst med tidsfrister för genomförandet. 

7. Rapportering 

Ett utkast till kontrollrapport ska skickas till kontrollobjektet inom 20 arbetsdagar. Kontrollobjektet ska ges tillfälle 
att inom 25 arbetsdagar framföra sina synpunkter på utkastet till rapporten. Kontrollobjektets synpunkter ska 
bifogas och i lämpliga fall införlivas med slutrapporten. Om det under kontrollförfarandet har konstaterats att det 
föreligger ett allvarligt hot mot folkhälsan eller mot djurs eller växters hälsa ska kontrollobjektet underrättas om 
detta så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar efter kontrollen.
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BILAGA XI TILL KAPITEL 4 

GRÄNSKONTROLLER VID IMPORT OCH INSPEKTIONSAVGIFTER 

A. Principer för gränskontroller 

Gränskontrollerna vid import ska omfatta kontroller av dokumentation, kontroll av identitet och fysiska kontroller. 

När det gäller djur och animaliska produkter ska de fysiska kontrollernas omfattning och frekvens anpassas efter 
riskerna. 

Vid fytosanitär kontroll ska den importerande parten se till att växter, växtprodukter och andra föremål undergår en 
noggrann officiell kontroll, antingen avseende hela partier eller genom representativa stickprov, för att säkerställa att 
de inte bär på skadegörare. 

Om kontrollerna visar att de relevanta normerna och/eller kraven inte har uppfyllts, ska den importerande parten 
vidta åtgärder som står i proportion till den aktuella risken. Om möjligt, ska partiet göras tillgängligt för importören 
eller dennes representant som ska ges tillfälle att bidra med upplysningar som kan underlätta för den importerande 
parten att fatta ett slutgiltigt beslut. Beslutet ska fattas med hänsyn till den risk som föreligger. 

B. De fysiska kontrollernas frekvens 

B.1 Import av djur och animaliska produkter till Europeiska unionen och till Ukraina 

Typ av gränskontroll Frekvens 

1. Kontroll av dokumentation 100 % 

2. Kontroll av identitet 100 % 

3. Fysisk kontroll 

Levande djur 100 % 

Produkter av kategori I 

Färskt kött, även slaktbiprodukter, och produkter från nötkrea
tur, får, getter, svin och hästdjur enligt rådets direktiv 
92/5/EEG av den 10 februari 1992 om ändring och uppdate
ring av direktiv 77/99/EEG om hygienproblem som påverkar 
handeln med köttprodukter inom gemenskapen och om änd
ring av direktiv 64/433/EEG 

Fiskeriprodukter i sådana hermetiskt tillslutna behållare att de 
är opåverkade av omgivande temperatur, färsk och fryst fisk 
och torkade och/eller saltade fiskprodukter 

Hela ägg 

Ister och utsmält fett 

Djurfjälster 

Kläckägg 

20 % 

Produkter av kategori II 

Kött och köttprodukter av fjäderfä 

Kaninkött, kött från vilt eller hägnat vilt och produkter av 
dessa 

Mjölk och mjölkprodukter avsedda som livsmedel 

Äggprodukter 

50 %
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Typ av gränskontroll Frekvens 

Bearbetat djurprotein avsett som livsmedel (100 % för de sex 
första sändningarna i bulk – rådets direktiv 92/118/EEG av 
den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för 
handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas 
av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som 
avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om 
patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemen
skapen av sådana produkter) 

Andra fiskeriprodukter än de som anges i kommissionens 
beslut 2006/766/EG om fastställande av en förteckning över 
de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av 
musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeri
produkter är tillåten 

Musslor 

Honung 

Produkter av kategori III 

Sperma 

Embryon 

Gödsel 

Mjölk och mjölkprodukter (som inte är avsedda som livs
medel) 

Gelatin 

Grodlår och sniglar 

Ben och benprodukter 

Hudar och skinn 

Svinborst, ull, hår och fjädrar 

Horn, hornprodukter, hovar och hovprodukter 

Biodlingsprodukter 

Jakttroféer 

Bearbetat foder till sällskapsdjur 

Råvaror för tillverkning av foder till sällskapsdjur 

Råvaror, blod, blodprodukter, körtlar och organ för farmaceu
tisk eller teknisk användning 

Hö och halm 

Patogener 

Bearbetat djurprotein (förpackat) 

Minst 1 % 

Högst 10 % 

Bearbetat djurprotein som inte är avsett som livsmedel (i bulk) 100 % för de sex första sändningarna (punkterna 
10 och 11 i kapitel II i bilaga VII till Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel)
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B.2 Import av icke-animaliska livsmedel till Europeiska unionen och till Ukraina 

— Chili (Capsicum annuum), krossade eller malda – 
ex 0904 20 90 

— Chiliprodukter (curry) – 0910 91 05 

— Curcuma longa (gurkmeja) – 0910 30 00 

(Livsmedel – torkade kryddor) 

— Röd palmolja – ex 1511 10 90 

10 % för färgämnet Sudan från alla tredjeländer 

B.3 Import av växter, växtprodukter och andra varor till Europeiska unionen och till Ukraina 

Avser växter, växtprodukter och andra varor som finns förtecknade i bilaga V.B till direktiv 2000/29/EG. 

Den importerande parten får utföra kontroller av sändningarnas fytosanitära status. 

För varor som omfattas av reglering kan frekvensen av fytosanitära importkontroller sänkas, med undantag för 
växter avsedda för plantering.
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BILAGA XII TILL KAPITEL 4 

INTYG 

A. Principer för utfärdande av intyg 

Växter, växtprodukter och andra föremål: 

För utfärdande av intyg angående växter, växtprodukter och andra föremål ska de behöriga myndigheterna tillämpa de 
principer som anges i de relevanta internationella standarderna för fytosanitära åtgärder. 

Djur och animaliska produkter: 

1. Parternas behöriga myndigheter ska säkerställa att intygsgivarna har tillräcklig kännedom om veterinärlagstiftningen 
för de djur eller animaliska produkter för vilka intyg ska utfärdas och allmänt sett är informerade om reglerna för 
upprättande och utfärdande av intyg och, om nödvändigt, om arten och omfattningen av de undersökningar, tester 
eller prover som behöver utföras innan intyg kan utfärdas. 

2. Intygsgivarna får inte intyga uppgifter som de inte personligen har kännedom om eller som de inte kan kontrollera. 

3. Intygsgivarna får varken underteckna intyg in blanco, ofullständigt ifyllda intyg eller intyg om djur eller produkter 
som de inte har inspekterat eller som inte längre står under deras kontroll. När ett intyg undertecknas på grundval 
av ett annat intyg eller ett annat bevis, måste intygsgivaren ha dokumentet i fråga i sin besittning innan han 
undertecknar. 

4. En intygsgivare får intyga följande typer av uppgifter: 

a) Uppgifter som har intygats i enlighet med punkterna 1–3 av en annan person som bemyndigats av den 
behöriga myndigheten och som handlar under överinsyn av den myndigheten, på villkor att myndigheten 
kan kontrollera att uppgifterna är riktiga, eller 

b) uppgifter som erhållits inom övervakningsprogrammens ram genom ett officiellt erkänt kvalitetssäkringssystem 
eller genom ett epidemiologiskt övervakningssystem om så är tillåtet enligt den veterinärmedicinska lagstift
ningen. 

5. Parternas behöriga myndigheter ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att intygssystemet är till
förlitligt. I synnerhet ska de se till att de intygsgivare som de utser 

a) har en ställning som garanterar deras opartiskhet och inte har något direkt kommersiellt intresse i de djur eller 
produkter som de utfärdar intyg för eller i de rörelser eller företag där djuren och produkterna har sitt ursprung, 
och 

b) är fullt medvetna om vikten av innehållet i varje intyg som de undertecknar. 

6. Intygen ska utfärdas på ett sådant sätt att det kan säkras en koppling mellan intyget och sändningen och på minst 
ett språk som intygsgivaren förstår och på minst ett av officiella språken i den importerande parten enligt del C i 
denna bilaga. 

7. Varje behörig myndighet ska kunna fastställa sambandet mellan intyg och intygsgivare och se till att en kopia av 
varje intyg som utfärdas finns tillgängligt under en tid som bestäms av nämnda myndighet. 

8. Vardera parten ska införa och låta utföra nödvändiga kontroller för att förhindra att det utfärdas falska eller 
vilseledande intyg eller att intyg som påstås vara utfärdade för att uppfylla kraven i lagstiftningen för veterinär
verksamhet framställs eller används i bedrägligt syfte.
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9. Utan att det påverkar eventuella straffrättsliga åtal eller sanktioner, ska de behöriga myndigheterna utföra under
sökningar eller kontroller och vidta lämpliga sanktionsåtgärder mot varje enskilt fall av falska eller bedrägliga intyg 
som de får vetskap om. Dessa åtgärder kan innefatta tillfällig indragning av intygsgivarens fullmakt under den tid 
undersökningen pågår. Detta gäller särskilt 

a) om det upptäcks att en intygsgivare med vett och vilja har utfärdat ett bedrägligt intyg, varvid den behöriga 
myndigheten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att i görligaste mån se till att den berörda personen inte kan 
upprepa sin handling. 

b) om det konstateras att en enskild eller ett företag på ett bedrägligt sätt har använt eller ändrat ett officiellt intyg, 
varvid den behöriga myndigheten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att i görligaste mån se till att den 
enskilde eller företaget inte kan upprepa sin handling. Sådana åtgärder kan omfatta vägran att i framtiden 
utfärda ett officiellt intyg till den berörda personen eller det berörda företaget. 

B. Intyg som avses i artikel 69.2 a i detta avtal 

Hälsodeklarationen i intyget ska innehålla en uppgift om varans likvärdighetsstatus. I hälsodeklarationen ska anges 
om den exporterande partens produktionsstandarder som erkänts som likvärdiga av den importerande parten har 
iakttagits. 

C. Officiella språk för utfärdande av intyg 

1. Import till Europeiska unionen 

För växter, växtprodukter och andra föremål: 

Intyg ska utfärdas på minst ett språk som intygsgivaren förstår och på minst ett av de officiella språken i 
destinationsmedlemsstaten. 

För djur och animaliska produkter: 

Hälsodeklarationen ska utfärdas på minst ett av de officiella språken i destinationsmedlemsstaten och på ett av de 
officiella språken i den medlemsstat där gränskontrollerna enligt artikel 73 i avtalet utförs. 

2. Import till Ukraina 

Hälsodeklarationen ska utfärdas på ukrainska eller i en annan språkversion som översätts till ukrainska.
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BILAGA XIII TILL KAPITEL 4 

ÅTERSTÅENDE FRÅGOR 

Parterna ska behandla eventuella återstående frågor inom den underkommitté för fytosanitära åtgärder som avses i 
artikel 74 i detta avtal. 

BILAGA XIV TILL KAPITEL 4 

DELOMRÅDESINDELNING 

Parterna förbinder sig att föra fortsatta diskussioner i syfte att tillämpa principen om delområdesindelning.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1647



BILAGA XV TILL KAPITEL 5 

TILLNÄRMNING AV TULLAGSTIFTNING 

EU:s tullkodex: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för 
gemenskapen (Moderniserad tullkodex) 

Tidsplan: 

Bestämmelserna i ovan nämnda förordning, med undantag av artiklarna 1, 3, 10, 13.3, 17, 25, 26, 28, 33–34, 39, 55, 
69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146–147 och 183–187, ska införlivas i ukrainsk lagstiftning senast tre år efter ikraft
trädandet av detta avtal, i enlighet med jämförelsetabellerna i bilagan till förordning (EG) nr 450/2008 och i överens
stämmelse med den förklarande anmärkning som åtföljer den här bilagan. 

Gemensam transitering och administrativt enhetsdokument 

— Konventionen av den 20 maj 1987 om förenkling av formaliteterna vid handel med varor 

— Konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande, i dess ändrade lydelse 

Tidsplan: Bestämmelserna i dessa konventioner ska införlivas i ukrainsk lagstiftning senast ett år efter ikraftträdandet av 
detta avtal. 

Tullbefrielse 

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tull
befrielse 

Tidsplan: Avdelningarna I och II i förordningen ska enligt överenskommelse mellan parterna införlivas i ukrainsk lags
tiftning senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal 

Skydd av immateriella rättigheter 

Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks 
göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa 
immateriella rättigheter 

Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks 
göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa 
immateriella rättigheter, utan att det påverkar resultaten av den pågående översynen av EU:s lagstiftning om genom
förandet av tullskyddet av immateriella rättigheter. 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningarna ska införlivas i ukrainsk lagstiftning senast tre år efter ikraftträdandet av detta 
avtal. 

Förklarande anmärkning 

om tillnärmning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande 
av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) ( 1 ). 

Denna anmärkning innehåller tre förteckningar över bestämmelser i den moderniserade tullkodexen: 

1. Bestämmelser som endast är tillämpliga i EU:s medlemsstater och inte omfattas av tillnärmning.
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( 1 ) Ett grundläggande villkor för ett effektivt och korrekt fungerande frihandelsområde är att alla handelsaktörer kan verka under samma 
eller liknande förutsättningar. Detta medför ett behov av högsta möjliga grad av tillnärmning på ett antal viktiga och överenskomna 
områden av EU:s tullregelverk, där tullkodexen är av central betydelse.



2. Bestämmelser för tillnärmning i högsta möjliga mån. 

3. Bestämmelser för tillnärmning. 

Med hänsyn till eventuella framtida ändringar av den moderniserade tullkodexen ska tillnärmningen utföras i enlighet 
med jämförelsetabellerna mellan berörda artiklar i förordning (EEG) nr 2913/92 (den nuvarande EU-tullkodexen) och i 
förordning (EG) nr 450/2008 (den moderniserade tullkodexen) som fastställs i bilagan till den moderniserade tullkodexen, 
och som anges i förteckningarna 2 och 3 i denna anmärkning. 

1. Bestämmelser i den moderniserade tullkodexen som endast är tillämpliga i EU:s medlemsstater och som är undantagna från 
tillnärmning ( 1 ) 

Artikel Ämne Anmärkningar 

1 Syfte och tillämpningsområde 

3 Tullområde 

10 Elektroniska system Krav på sammankoppling mellan medlemsstaterna 

13.3 Ansökan och godkännande Punkt 3 – erkännande av status som godkänd 
ekonomisk aktör i alla medlemsstater 

17 Besluts giltighet i hela gemenskapen 

25 Tullkontroller – andra stycket av punkt 2 Utveckling av en gemensam ram för riskhantering 

26 Samarbete mellan myndigheter, punkt 2 Samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter 

28 Flygningar och sjöförbindelser inom gemenska
pen 

33–34 Gemensamma tulltaxan och varors klassificering 
enligt tulltaxan 

39 Förmånsberättigande ursprung för varor Relevant för åtgärder i avtal som unionen har 
ingått 

55 Plats för uppkomst av tullskuld 

69 Bokföring 

70 Tidpunkt för bokföring 

77 Andra betalningslättnader – punkt 1 andra och 
tredje styckena 

Fastställande av krediträntesats 

78 Åtgärder för att driva in betalning och förfallna 
skulder – punkt 2 andra och tredje styckena 

Fastställande av räntesatsen för förfallna skulder 

93 Luft- och sjöfartsförbindelser inom Europeiska 
unionen 

106 Centraliserad klarering 

133 Produkter från havsfiske och andra produkter 
som hämtats ur havet 

146–147 Gemenskapstransitering 

183–187 Tullkodexkommitté och slutbestämmelser
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( 1 ) Detta gäller även de här inte förtecknade artiklar och punkter i den moderniserade tullkodexen som helhet som rör förfarandet för att 
anta åtgärder för genomförandet av särskilda artiklar.



2. Bestämmelser i den moderniserade tullkodexen som förväntas tillnärmas i högsta möjliga mån 

Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med förordning 
(EEG) nr 2913/92) 

2 Tullmyndigheternas uppgifter 

4 Definitioner 4, 235 

5 Utbyte och lagring av uppgifter 36b, 182d 

7 Utbyte av ytterligare uppgifter mellan 
tullmyndigheter och ekonomiska aktörer 

11 Tullombud Förutom bestämmelser som 
är relevanta för giltigheten i 
unionen 

5 

13 Ansökan och godkännande (Godkänd 
ekonomisk aktör) 

Förutom punkt 3 om EU-er
kännande av status som god
känd ekonomisk aktör 

5a 

14 Beviljande av status 5a 

15 Genomförandeåtgärder Delar som ska ingå i genom
förandeåtgärder 

5a 

22 Överklaganden, beslut fattade av en rätts
lig myndighet 

246 

29 Bevarande av dokument och andra upp
gifter 

16 

31 Valutaomräkning I den utsträckning som angår 
offentliggörandet av väx
elkursen 

18 

35–37 Ursprungsregler (räckvidd, förvärv, ur
sprungsbevis) 

22, 23, 24, 26 

44–47 Tullskuld vid import 

Övergång till fri omsättning och tillfällig 
införsel 

Särskilda bestämmelser för icke-ur
sprungsvaror 

Tullskuld som uppkommer genom bris
tande efterlevnad 

Avdrag för redan betalt importtullbelopp 

143, 144, 210, 202, 
203, 204, 205, 206 

48–49 Tullskuld vid export 

Export och passiv förädling 

Tullskuld som uppkommer genom bris
tande efterlevnad 

145, 209, 210, 211 

50–53 Bestämmelser som gäller både tullskuld 
vid import och tullskuld vid export 

Förbud och restriktioner 

Flera gäldenärer 

Allmänna regler för beräkning av import- 
eller exporttullbelopp 

112, 121, 122, 135, 
136, 144, 178, 212, 
212a, 213, 214
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med förordning 
(EEG) nr 2913/92) 

56–65 Garanti för en potentiell eller befintlig 
tullskuld 

Allmänna bestämmelser 

Obligatorisk garanti 

Valfri garanti 

Ställande av en garanti 

Val av garanti 

Borgensman 

Samlad säkerhet 

Ytterligare bestämmelser om använd
ningen av garantier 

Ytterligare garanti eller ersättningsgaranti 

Frisläppande av garantin 

94, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199 

66 Fastställande av import- eller exporttull
beloppet 

215, 217 

67 Underrättelse om tullskulden 221 

68 Preskription av tullskulden 221 

72 Allmänna tidsfrister för betalning och 
övervakning av tidsfristen för betalning 

222 

73 Betalning 223, 230, 231 

74 Anstånd med betalning 224, 225, 226 

75 Tidsfrister för betalningar för vilka anstånd 
har beviljats 

227 

77 Andra betalningslättnader (förutom punkt 
1 andra och tredje styckena) 

Fastställande av kreditränte
sats 

229 

78 Åtgärder för att driva in betalning och 
förfallna skulder (förutom punkt 2 andra 
och tredje styckena) 

Metod för fastställande av 
räntesatsen för förfallna skul
der 

214, 232 

79 Återbetalning och eftergift 236–242 

80 Återbetalning och eftergift av import- eller 
exporttull som har tagits ut med ett för 
stort belopp 

236 

81 Defekta varor eller varor som inte upp
fyller villkoren i avtalet 

238 

82 Återbetalning eller eftergift till följd av ett 
fel från de behöriga myndigheternas sida 

220 

83 Återbetalning och eftergift av rättviseskäl 239 

84 Förfarande för återbetalning och eftergift 236–239
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med förordning 
(EEG) nr 2913/92) 

86 Upphörande av tullskuld 204, 206, 207, 233, 234 

87 Skyldighet att inge en summarisk inför
seldeklaration 

36a 

88 Ingivande och ansvarig person 36b 

89 Ändring av den summariska införsel
deklarationen 

36 

90 Tulldeklaration som ersätter summarisk 
införseldeklaration 

36c 

91 Tullövervakning 37, 42, 58 

92 Transport till avsedd plats 38 

94 Transport under särskilda omständigheter 39 

101–103 Varors tullstatus Mål: tillnärmning av princi
perna för fastställande av va
rors tullstatus 

83, 164 

104 Tulldeklaration av varor och tullövervak
ning av gemenskapsvaror 

59 

105 Behöriga tullkontor 60 

107 Typer av tulldeklarationer 61 

108 Deklarationers och styrkande handlingars 
innehåll 

62, 76, 77 

109 Förenklad deklaration 76 

110 Kompletterande deklaration 76 

116 Förenklade tullformaliteter och tullkont
roller 

19 

136 Tillstånd (för särskilt förfarande) 85, 86, 87, 88, 94, 95, 
100, 104, 116, 117, 
132, 133, 138, 147, 148 

139 Överföring av rättigheter och skyldigheter 90 

140 Befordran av varor (som har hänförts till 
ett särskilt förfarande) 

91, 111 

142 Likvärdiga varor 114, 115 

144 Extern transitering 91 

145 Intern transitering 163, 164 

166 Förfarande för användning för särskilda 
ändamål 

82 

167 Avkastningsgrad (förädling) 119
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med förordning 
(EEG) nr 2913/92) 

173 Standardutbytessystemet 154, 155, 156 

174 Import i förväg av ersättningsprodukter 154, 157 

175–177 Varor som lämnar tullområdet 

Skyldighet att inge en deklaration före 
avgång 

Vissa närmare bestämmelser 

Tullövervakning och utförselformaliteter 

161, 162, 182a, 182b, 
182c, 183 

178 Gemenskapsvaror (export och återexport) 161 

179 Icke-gemenskapsvaror (export och åter
export) 

182, 182c 

180 Summarisk utförseldeklaration (export och 
återexport) 

182c, 182d 

181 Ändring av den summariska utförsel
deklarationen 

182d 

182 Temporär export (befrielse från exporttul
lar) 

— 

3. Bestämmelser i den moderniserade tullkodexen som förväntas tillnärmas. 

Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med 
förordning (EEG) 

nr 2913/92) 

6 Dataskydd 15 

8 Uppgifter från tullmyndigheterna — 

9 Uppgifter till tullmyndigheterna 14 

12 Fullmakt 5 

16 Beslut med stöd av tullagstiftningen. All
männa bestämmelser 

6, 7, 10 

18 Upphävande av förmånliga beslut 8 

19 Återkallelse och ändring av förmånliga 
beslut 

9 

20 Beslut som avser bindande besked 12 

21 Tillämpning av påföljder Förutom punkt 3 (anmälan 
till kommissionen) 

—
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med 
förordning (EEG) 

nr 2913/92) 

23 Rätt att överklaga 243 

24 Uppskjutande av genomförandet 244 

25 Tullkontroller Förutom punkt 2 andra styc
ket och punkt 3 – endast re
levant för EU 

13 

26 Samarbete mellan myndigheter Förutom punkt 2 – endast 
relevant för EU 

13 

27 Kontroll efter frigörande 78 

30 Avgifter och kostnader 11 

32 Tidsfrister 17 

40–43 Varors värde för tulländamål 

Tillämpningsområde 

Fastställande av tullvärde grundat på 
transaktionsvärde 

Metoder som ska användas i andra hand 
för fastställande av tullvärde 

Genomförandeåtgärder 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36 

95–96 Anmälan, lossning och undersökning av 
varor 

40, 41, 46, 47, 

97–98 Formaliteter efter anmälan av varors an
komst 

Skyldighet att hänföra icke gemenskaps
varor till ett tullförfarande 

Varor som anses hänförda till tillfällig 
lagring 

48, 50, 58 

99–100 Varor som befordras inom ramen för ett 
förfarande för transitering 

Befrielse för varor som ankommer inom 
ramen för transitering 

Bestämmelser om icke-gemenskapsvaror 
efter det att ett förfarande för transitering 
har slutförts 

54, 55 

111–114 Bestämmelser som gäller alla tulldeklara
tioner 

Person som inger en deklaration 

Godtagande av deklarationer 

Ändring av en deklaration 

Ogiltigförklarande av en deklaration 

63, 64, 65, 66, 67, 76 

115 Underlättande av upprättandet av tull
deklarationer för sådana varor som om
fattas av olika undernummer i tulltaxan 

81
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med 
förordning (EEG) 

nr 2913/92) 

117–121 Kontroll 

Kontroll av en tulldeklaration 

Undersökning och provtagning av varor 

Partiell undersökning och provtagning av 
varor 

Resultat av kontrollen 

Identifieringsåtgärder 

Förutom bestämmelserna om 
rättsverkan i hela gemenska
pens tullområde 

19, 68, 69, 70, 71, 72 

123–124 Frigörande 

Frigörande av varorna 

Frigörande under förutsättning att det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot en tullskuld har betalats eller att en 
garanti ställts 

73, 74 

125–127 Bortskaffande av varor 

Förstöring av varor 

Åtgärder som ska vidtas av tullmyndighe
terna 

Överlåtelse till staten 

56, 57, 75, 182 

129 Övergång till fri omsättning. Tillämp
ningsområde och verkan 

79 

130–132 Återinförda varor 

Tillämpningsområde och verkan 

Fall i vilka befrielse från importtullar inte 
beviljas 

Varor som tidigare hänförts till ett för
farande för aktiv förädling 

185, 186, 187 

135 Särskilda förfaranden, tillämpningsområde 84 

137 Bokföring 105, 106, 107, 176 

138 Avslutning av ett förfarande 89 

141 Vanliga former av hantering 109, 173 

148–150 Lagring. Gemensamma bestämmelser 

Tillämpningsområde 

Ansvarsområden för tillståndshavaren eller 
den person som är ansvarig för förfaran
det 

Varaktighet av ett förfarande för lagring 

98, 101, 102, 108, 166, 
171, 

151–152 Tillfällig lagring 

Uppläggning av varor i tillfällig lagring 

Varor i tillfällig lagring 

50, 51, 52, 53
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Artikel Ämne Anmärkningar 

Berörda artiklar i den 
nuvarande tullkodexen 

(Jämförelse med 
förordning (EEG) 

nr 2913/92) 

153–154 Tullagerförfarandet 

Lagring i tullager 

Gemenskapsvaror, användning för sär
skilda ändamål och förädlingsverksamhet 

99, 106, 110 

155–161 Frizoner 

Angivande av frizoner 

Byggnader och verksamhet i frizoner 

Anmälan av varors ankomst och hän
förande av dem till ett förfarande 

Gemenskapsvaror i frizoner 

Icke-gemenskapsvaror i frizoner 

Utförsel av varor från en frizon 

Tullstatus 

167, 168, 169, 170, 
172, 173, 175, 177, 
180, 181 

162–165 Tillfällig införsel 

Tillämpningsområde 

Tid under vilken varor får kvarstå under 
förfarandet för tillfällig införsel 

Situationer som omfattas av tillfällig in
försel 

Importtullbelopp vid tillfällig införsel med 
partiell befrielse från importtull 

137, 139, 140, 141, 
142, 143 

168–170 Aktiv förädling 

Tillämpningsområde 

Tid för avslutande av förfarandet 

Temporär återexport för ytterligare för
ädling 

114, 118, 123, 130, 182 

171–172 Passiv förädling 

Tillämpningsområde 

Kostnadsfritt reparerade varor 

145, 146, 149, 150, 
151, 152, 153
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BILAGA XVI TILL KAPITEL 6 

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING; FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER; FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR 
TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE 

YRKESUTÖVARE 

EU-parten 

1. Förbehåll enligt artikel 88.2 (etablering): bilaga XVI-A 

2. Förteckning över åtaganden enligt artikel 95.1 (gränsöverskridande tillhandahållande): bilaga XVI-B 

3. Förbehåll enligt artiklarna 101 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis) och 102 (oberoende 
yrkesutövare): bilaga XVI-C 

Ukraina 

4. Förbehåll enligt artikel 88.3 (etablering): bilaga XVI-D 

5. Förteckning över åtaganden enligt artikel 95.1 (gränsöverskridande tillhandahållande): bilaga XVI-E 

6. Förbehåll enligt artiklarna 101 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis) och 102 (oberoende 
yrkesutövare): bilaga XVI-F 

7. Följande förkortningar används i bilagorna XVI-A, XVI-B och XVI-C: 

AT Österrike 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjeckien 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrike 

EL Grekland 

HR Kroatien 

HU Ungern 

IE Irland
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IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slovakien 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Förenade kungariket 

8. Följande förkortningar används i bilagorna XVI-D, XVI-E och XVI-F: 

UA Ukraina
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BILAGA XVI-A TILL KAPITEL 6 

EU-partens FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING 

(som avses i artikel 88.2) 

1. I nedanstående förteckning anges de ekonomiska verksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling eller 
förmånligast behandling från EU:s sida enligt artikel 88.2 gäller för företag och investerare från Ukraina. 

Förteckningen består av följande: 

a) En förteckning över horisontella förbehåll som gäller alla sektorer eller undersektorer. 

b) En förteckning över sektors- eller undersektorsspecifika förbehåll med angivelse av den berörda sektorn eller 
undersektorn tillsammans med de tillämpliga förbehållen. 

Ett förbehåll som gäller en verksamhet som inte liberaliserats (obundet) uttrycks på följande sätt: ”Inga krav på 
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation”. 

Om ett förbehåll enligt a eller b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll fullgör de medlemsstater som 
inte anges där åtagandena enligt artikel 88.2 för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika 
förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll 
som gäller hela EU). 

2. I enlighet med artikel 85.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat. 

3. För de sektorer som berörs av tillnärmning av lagstiftning enligt bilaga XVII ska de restriktioner som förtecknas nedan 
hävas i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII. 

4. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och 
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

Horisontella förbehåll 

Samhällsnyttiga tjänster 

EU: Ekonomisk verksamhet som betraktas som samhällsnyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av 
offentliga monopol eller ensamrätt för privata operatörer. 

Investeringar och typer av etablering 

EU: Behandling som beviljats dotterbolag (till ukrainska bolag) som stiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte, sin 
centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i unionen utsträcks inte till att omfatta ett ukrainskt bolags filialer 
eller agenturer i en medlemsstat. 

EU: Bolagsbildning i EU krävs i en del medlemsstater för etablering i vissa tjänstesektorer ( 1 ). 

EE: Om inte minst hälften av ledamöterna i styrelsen för det privata eller publika aktiebolaget är bosatta i Estland, en 
annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz ska företaget förse registrator med uppgifter 
(inklusive adress) om en person som är bosatt i Estland och har rätt att på företagets vägnar ta emot rättegångshandlingar 
och avsiktsförklaringar riktade till företaget. 

AT: Verkställande direktörer för filialer till juridiska personer ska vara bosatta i Österrike; de fysiska personer inom en 
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) iakttas ska ha sin 
hemvist i Österrike.
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FI: En utländsk juridisk person som bedriver näringsverksamhet i egenskap av partner i ett finländskt kommandit- eller 
handelsbolag måste ha ett näringstillstånd från Patent- och registerstyrelsen, om den juridiska personen inte redan är 
etablerad i EES. Om en utländsk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i 
Finland krävs näringstillstånd. För alla sektorer ska minst en av de ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna vara 
bosatta i EES. Undantag kan dock medges för vissa företag. 

FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av rösterna i ett större finländskt bolag eller ett större 
företag (med mer än 1 000 anställda eller med en omsättning på över 168 miljoner EUR eller en balansomslutning på 
över 168 miljoner EUR) måste godkännas av de finländska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras om ett 
viktigt nationellt intresse är i fara. Dessa begränsningar gäller inte telekommunikationstjänster, utom kravet på bosättning 
för styrelseledamöter. 

SK: En utländsk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla 
på näringsidkarens (företagets) vägnar måste lämna in ett tillfälligt uppehållstillstånd för Slovakien. 

HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av statligt ägd egendom. 

PL: Alla sektorer utom juridiska tjänster och tjänster som tillhandahålls av sjukvårdsinrättningar: utländska tjänsteleve
rantörer får endast etableras genom kommanditbolag eller aktiebolag. 

Köp av fast egendom 

I följande medlemsstater omfattas köp av fast egendom av restriktioner. 

AT: För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra och arrende av fast egendom krävs godkännande från 
behöriga regionala myndigheter (Länder), som tar ställning till huruvida viktiga ekonomiska, sociala eller kulturella 
intressen påverkas eller inte. 

BG: Utländska fysiska eller juridiska personer (inbegripet filialer) får inte förvärva äganderätt till mark. Bulgariska juridiska 
personer med utländskt delägarskap får inte förvärva äganderätt till jordbruksmark. Utländska juridiska personer och 
utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt till byggnader samt, i begränsad 
omfattning, till fast egendom (nyttjanderätt, rätt att bygga, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitutsrätt). 

CZ: Jordbruks- och skogsmark kan bara förvärvas av utländska juridiska personer med permanent bosättning i Tjeckien. 
Särskilda regler gäller för statligt ägd jordbruks- och skogsmark. Dessa restriktioner gäller under sju år efter Tjeckiens 
anslutning till EU. 

DK: Begränsningar av i landet icke-hemmahörande fysiska och juridiska personers rätt till köp av fast egendom. Begräns
ningar av utländska fysiska och juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter. 

HU: Med förbehåll för undantagen enligt lagstiftningen om åkermark får utländska fysiska och juridiska personer inte 
förvärva åkermark. För att utlänningar ska få förvärva fast egendom krävs tillstånd från den nationella myndighet som är 
behörig med utgångspunkt i den fasta egendomens belägenhet. 

EE: Begränsningar av rätten att förvärva jordbruksmark, skogsmark och gränsnära mark 

EL: Enligt lag nr 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för förvärv av mark i områden nära gränser. Enligt 
administrativ praxis är det lätt att få tillstånd för direktinvesteringar. 

HR: Obundet när det gäller förvärv av fast egendom av tjänsteleverantörer som inte är etablerade och registrerade i 
Kroatien. Förvärv av fast egendom som är nödvändig för tillhandahållande av tjänster är tillåten för företag som är 
etablerade och registrerade i Kroatien som juridiska personer. För förvärv av fast egendom som är nödvändig för 
tillhandahållande av tjänster av filialer krävs godkännande av justitieministeriet. Jordbruksmark får inte förvärvas av 
utländska juridiska eller fysiska personer.
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MT: Maltas lagstiftning och regelverk rörande förvärv av fast egendom ska fortsätta att gälla. 

LT: Förvärv av mark, inre vatten och skogar ska tillåtas för utländska fysiska och juridiska personers som uppfyller 
kriterierna för europeisk och transatlantisk integration. Förfarandet, villkoren och restriktionerna för markförvärv ska 
fastställas i författningsrätten. 

LV: Restriktioner för förvärv av mark i landsbygdsområden och mark i städer eller tätortsområden. 

PL: Tillstånd krävs för direkt eller indirekt förvärv av fast egendom. Tillstånd utfärdas genom ett administrativt beslut av 
en minister som är behörig i inrikes frågor, med försvarsministerns medgivande och, när det gäller jordbruksfastigheter, 
även med medgivande från ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling. 

RO: Fysiska personer som inte har vare sig rumänskt medborgarskap eller hemvist i Rumänien, liksom juridiska personer 
som inte är av rumänsk nationalitet och inte har sitt huvudkontor i Rumänien, får inte förvärva äganderätt till någon 
form av mark genom handlingar inter vivos. 

SI: Filialer som inrättats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är 
nödvändig för att utöva den ekonomiska verksamhet filialerna inrättats för. 

SK: Jordbruks- och skogsmark får inte förvärvas av utländska juridiska eller fysiska personer. Särskilda regler gäller för 
vissa andra kategorier av fast egendom. 

Sektorsspecifika förbehåll 

Jordbruk, jakt 

FR: Det krävs tillstånd för att investerare från länder utanför EU ska få bilda jordbruksföretag och förvärva vingårdar. 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller jordbruksverksamhet. 

Fiske och vattenbruk 

EU: Tillträde till och användning av biologiska resurser och fiskevatten belägna i de havsvatten som omfattas av 
medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion får begränsas till fiskefartyg som för en medlemsstats flagga, om inte 
annat föreskrivs. 

Utvinning av mineral 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer i Ukraina 
som kontrolleras ( 1 ) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller 
naturgas ( 2 ), såvida inte EU ger heltäckande tillgång till denna sektor för fysiska eller juridiska personer i detta land inom 
ramen för ett avtal om ekonomisk integration med landet i fråga. 

Tillverkning 

Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar ( 3 ) 

IT: Krav på medborgarskap för ägare av förlag och tryckerier.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1661 

( 1 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en 
majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 % av 
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav. 

( 2 ) Baserat på uppgifter som publicerats av generaldirektoratet med ansvar för energi i EU:s senaste pocketbok om energistatistik: import 
av råolja uttryckt i vikt, import av gas uttryckt i energivärde. 

( 3 ) Sektorn är begränsad till tillverkning. Den omfattar inte verksamhet som rör audiovisuella tjänster eller har kulturellt innehåll.



HR: Krav på medborgarskap för förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar. 

Petroleumraffinering ( 1 ) 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer i Ukraina 
som kontrolleras ( 2 ) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller 
naturgas ( 3 ), såvida inte EU ger heltäckande tillgång till denna sektor för fysiska eller juridiska personer i detta land inom 
ramen för ett avtal om ekonomisk integration med landet i fråga. 

Produktion, överföring och distribution för egen räkning av elektricitet, gas, ånga och varmvatten ( 4 ) (utom kärnkrafts
baserad elproduktion) 

Produktion av el; överföring och distribution av el för egen räkning 

Gasframställning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät för egen räkning 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när de gäller produktion, överföring och 
distribution för egen räkning av elektricitet samt framställning av gas och distribution av gasformiga bränslen. 

Produktion, överföring och distribution av ånga och varmvatten 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer som 
kontrolleras ( 5 ) av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s import av olja, 
elektricitet eller naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

Företagstjänster 

Yrkesmässiga tjänster 

EU ( 6 ): Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridisk rådgivning samt 
juridiska handlings- och intygstjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga uppgifter, t.ex. notarier. 

AT: När det gäller juridiska tjänster får utländska juristers (som måste vara fullt kvalificerade enligt lagstiftningen i sina 
hemländer) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en advokatbyrå inte överstiga 25 %. De får inte ha ett 
avgörande inflytande på beslutsfattandet. För utländska minoritetsinvesterare eller deras kvalificerade personal är till
handahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt och rätten i varje jurisdiktion endast tillåtet om de är behöriga 
att vara verksamma som jurist. För tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om inhemsk rätt (EU-rätt och medlems
statens rättsordning) och för att uppträda som ombud inför domstolar krävs fullt medlemskap i advokatsamfundet, vilket 
är förenat med ett krav på medborgarskap.
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( 1 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
( 2 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en 

majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 % av 
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav. 

( 3 ) Baserat på uppgifter som publicerats av generaldirektoratet med ansvar för energi i EU:s senaste pocketbok om energistatistik: import 
av råolja uttryckt i vikt, import av gas uttryckt i energivärde. 

( 4 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
( 5 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en 

majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 procent av 
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav. 

( 6 ) Tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt, EU-rätt och rätten i varje jurisdiktion är endast tillåtet om investeraren eller 
dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga 
villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga 
om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om 
inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller för
enklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. 
Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i unionen 
och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rättsordningen i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i princip 
utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan 
därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella medlemsstaten i Europeiska unionen för att uppträda som ombud 
inför domstolar och andra behöriga myndigheter i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I 
vissa medlemsstater är utländska jurister som inte är fullvärdiga medlemmar i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som 
ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.



När det gäller rådgivningstjänster som avser redovisning, bokföring, revision och beskattning får aktieägande och rö
strätter för personer som enligt utländsk lag har rätt att utöva yrket inte överstiga 25 %. Inga krav på nationell behandling 
och behandling som mest gynnad nation för läkarvård (utom tandvård och psykologer och psykoterapeuter) och 
veterinärtjänster. 

BG: När det gäller juridiska tjänster är vissa typer av företagsformer (advokatsko sadrujie och advokatsko drujestvo) förbehållna 
advokater med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Bulgarien. När det gäller arkitekttjänster, stadsplanering och 
landskapsarkitektur, ingenjörstjänster och integrerade byggtekniska tjänster får utländska fysiska och juridiska personer 
som enligt sin nationella lagstiftning har kompetens som erkända formgivare självständigt övervaka och formge bygg
nader i Bulgarien endast om de vunnit i ett konkurrensutsatt förfarande och valts som byggnadsentreprenör enligt 
villkoren och förfarandet i lagen om offentlig upphandling. 

FR: När det gäller juridiska tjänster är vissa företagsformer (association d’avocats och société en participation d’avocat) för
behållna jurister med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Frankrike. När det gäller arkitekttjänster, läkarvård (även 
psykologer) och tandvård, barnmorsketjänster samt tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
paramedicinsk personal kan utländska investerare endast verka genom företagsformerna société d'exercice liberal och société 
civile professionnelle. 

HR: Obundet, utom för rådgivning om nationell, utländsk och internationell rätt. Parterna kan företrädas i domstol endast 
av medlemmar av Kroatiens advokatsamfund (odvjetnici). Krav på medborgarskap för medlemskap i advokatsamfundet. I 
förfaranden som inbegriper internationella aspekter kan parterna i skiljedomstolar och särskilda domstolar företrädas av 
advokater som är medlemmar i andra länders advokatsamfund. 

Tillstånd krävs för att tillhandahålla revisionstjänster. Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster och 
ingenjörstjänster efter godkännande av Kroatiens arkitektkammare respektive ingenjörskammare. 

Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkes
organisationen. 

HU: Etablering ska ske i form av partnerskap med en ungersk advokat (ügyvéd) eller ett advokatkontor (ügyvédi iroda) 
eller representationskontor. 

PL: Andra företagsformer är öppna för advokater från andra EU-medlemsstater, men utländska advokater kan endast 
verka genom handelsbolag eller kommanditbolag. 

FI: För revision gäller krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag. 

LT: När det gäller revision ska minst ¾ av aktierna i ett revisionsföretag tillhöra revisorer eller revisionsföretag i EU eller 
EES. För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlems
statens rättsordning), gäller ett krav på medborgarskap. 

LV: I ett företag med auktoriserade revisorer ska mer än 50 % av kapitalandelarna med rösträtter ägas av auktoriserade 
revisorer eller företag med auktoriserade revisorer från länder som är medlemmar i EU eller EES. 

Forsknings- och utvecklingstjänster 

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som 
är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen. 

Uthyrning/leasing utan operatör 

EU: När det gäller uthyrning och leasing av luftfartyg måste luftfartyget, även om dispens kan beviljas för kortfristiga 
leasingkontrakt, ägas av antingen fysiska personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller juridiska personer 
som uppfyller särskilda kriterier rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet styrelseledamöternas medborgarskap).
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Andra företagstjänster 

AT: När det gäller personalförmedling och personaluthyrning kan tillstånd endast ges till juridiska personer med säte i 
EES, och styrelseledamöter eller delägare/aktieägare med rätt att företräda den juridiska personen måste vara EES-med
borgare och ha sin hemvist i EES. 

BE: När det gäller säkerhetstjänster krävs EU-medborgarskap och bosättning i EU för chefer. 

FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller kringtjänster (medicinska 
tjänster, inkl. psykolog- och tandvårdstjänster; barnmorsketjänster, sjukgymnastik och paramedicinsk personal). 

EL: Ingen nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker. 

LV: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan tillstånd beviljas endast till detektivföretag där ledningen och alla 
som har en befattning vid de administrativa avdelningarna är EU- eller EES-medborgare. När det gäller säkerhetstjänster 
krävs för tillstånd att minst hälften av det egna kapitalet ägs av fysiska och juridiska personer i EU eller EES. 

LT: Verksamhet med säkerhetstjänster får endast bedrivas av personer som är medborgare i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller ett Natoland. 

EE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för säkerhetstjänster. 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för platsförmedlings-, utrednings- och 
säkerhetstjänster. 

PL: När det gäller spanings- och detektivtjänster får tillstånd ges till en företagare som är en fysisk person eller till en 
befullmäktigad med yrkeskvalifikationer (detektivtillstånd). Om företagaren inte är en fysisk person ska yrkeskvalifikatio
nerna innehas av minst en av de ledamöter som har rätt att företräda företagaren eller av en befullmäktigad. Yrkestillstånd 
kan ges till en person med polskt medborgarskap eller till en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz. 
När det gäller säkerhetstjänster kan tillstånd ges till en företagare som är en fysisk person som innehar yrkestillstånd av 
andra graden, till en företagare som inte är en fysisk person om tillståndet innehas av minst en ledamot som är partner i 
ett handels- eller kommanditbolag, en styrelseledamot, ett ombud eller en befullmäktigad som anlitas av en företagare för 
att leda den verksamhet som anges i tillståndet. Yrkestillstånd kan ges bara till en person med polskt medborgarskap eller 
till en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz. 

PL: Chefredaktören för tidningar och tidskrifter måste ha polskt medborgarskap. 

DK: När det gäller säkerhetstjänster ska chefer och en majoritet av styrelsen vara bosatta i Danmark. 

SK: När det gäller spanings- och detektivtjänster och säkerhetstjänster får tillstånd endast beviljas om det inte finns någon 
säkerhetsrisk och om alla chefer är medborgare i EU, EES eller Schweiz. 

ES: För säkerhetstjänster krävs förhandstillstånd. 

FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tilldelning av rättigheter 
inom personalförmedling. 

PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och detektivtjänster. 

Distributionstjänster 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av vapen, 
ammunition och sprängämnen.
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HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av tobaksvaror. 

FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller beviljande av ensamrätt för 
detaljhandelsförsäljning av tobak. 

FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkohol och 
läkemedel. 

AT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av läkemedel. 

Finansiella tjänster ( 1 ) 

EU: Endast företag med säte i Europeiska unionen kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar. För 
förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag med 
huvudkontor och säte i samma medlemsstat. 

BG: Pensionsförsäkringar ska tillhandahållas genom försäkringsbolag registrerade som juridiska personer. Varaktig bosätt
ning i Bulgarien krävs för ordföranden i styrelsen och ledningen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en 
filial eller ett ombud i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsklasser i 
sitt ursprungsland i minst fem år. 

HR: Inga, utom för clearing- och avvecklingstjänster, som enbart tillhandahålls av den centrala registreringsbyrån i 
Kroatien. Tillgång till den centrala registreringsbyråns tjänster kommer att beviljas utan åtskillnad för personer som 
inte är bosatta i Kroatien. 

HU: Tjänster som rör förvaltning av tillgångar till inhemska obligatoriska privata pensionsfonder och till frivilliga 
ömsesidiga försäkringskassor är förbehållna företag med säte i en EU-medlemsstat eller deras filialer. 

PT: Pensionsfondsförvaltning får bedrivas endast av specialiserade förvaltningsbolag registrerade som juridiska personer i 
Portugal för det ändamålet och av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverk
samhet eller av organ med tillstånd att förvalta pensionsfonder i andra EU-medlemsstater. 

Utländska försäkringsbolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet av 
försäkringsverksamhet. 

FI: Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet i företag som tillhandahåller lagstadgad 
pensionsförsäkring ska vara bosatta i EU, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag. 

För andra försäkringsbolag än de som tillhandahåller lagstadgad pensionsförsäkring gäller krav på bosättning för minst en 
medlem av styrelsen och tillsynsrådet. 

IT: Endast banker, försäkringsbolag, investeringsföretag och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
som harmoniserats enligt EU-lagstiftningen och har sitt säte i unionen samt företag för kollektiva investeringar i över
låtbara värdepapper som är registrerade i Italien får förvalta pensionsfonders tillgångar. För hemförsäljning måste mel
lanhänder använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är förtecknade i det italienska registret. Utländska 
mellanhänders representationskontor får inte tillhandahålla investeringstjänster. 

LT: Endast bolag med säte eller filial i Litauen kan verka som förvaringsinstitut för pensionsfonder.
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( 1 ) Den horisontella begränsningen i fråga om olika behandling mellan filialer och dotterbolag gäller. Utländska filialer kan endast få 
tillstånd att verka på en medlemsstats territorium på de villkor som anges i den medlemsstatens tillämpliga lagstiftning och kan 
därför vara skyldiga att uppfylla ett antal specifika verksamhetskrav.



Hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade 
hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster. För privatfinansierade utbildningstjänster kan med
borgarskap krävas för en majoritet av styrelseledamöterna. 

FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för privatfinansierade hälso- och sjukvårds
tjänster och sociala tjänster. 

BG: Utländska högskolor får inte öppna avdelningar på Bulgariens territorium. Utländska högskolor får öppna fakulteter, 
avdelningar, institut och skolor i Bulgarien endast inom den bulgariska högskolestrukturen och i samarbete med bul
gariska högskolor. 

EL: När det gäller högre utbildningstjänster finns inga krav på nationell behandling eller behandling som mest gynnad 
nation för etablering av utbildningsinstitutioner som utfärdar erkända statliga utbildningsbevis. Inga krav på nationell 
behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker. 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller primärskoleutbildning. 

Turism och reserelaterade tjänster 

PT: Krav på bildande av företag med säte i Portugal för resebyråer och researrangörer. 

HR: För platser i skyddade områden av särskilt historiskt och konstnärligt intresse och i national- eller landskapsparker 
krävs godkännande av Kroatiens regering, vilket kan nekas. 

Fritids-, kultur- och sporttjänster 

Nyhetsbyråer 

FR: För nyhetsbyråer omfattas nationell behandling för etablering av juridiska personer av ömsesidighet. 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentliga bibliotek, arkiv, 
museer och annan offentlig kulturverksamhet. 

Sport och andra rekreationstjänster 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller spel- och vadhållnings
tjänster. Av rättssäkerhetsskäl klargörs att inget marknadstillträde ges. 

AT: När det gäller skidskolor och bergsguidetjänster ska verkställande direktörer för juridiska personer vara EES-med
borgare. 

Transporttjänster 

Sjötransport 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt sjöfartscabotage. 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat företag för 
att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
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FI: Kringtjänster för sjötransport får endast tillhandahållas av fartyg som för finsk flagg. 

HR: När det gäller kringtjänster för sjötransport måste utländska juridiska personer bilda ett företag i Kroatien som ska 
beviljas en koncession av hamnmyndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. Antalet tjänsteleverantörer får begränsas 
med hänsyn till hamnkapaciteten. 

Sjöfart på inre vattenvägar ( 1 ) 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage. 
Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av 
Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och 
uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på 
Rhen gäller. 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport på inre 
vattenvägar. 

AT, HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat 
företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

AT: När det gäller inre vattenvägar beviljas en koncession endast till juridiska personer i EES, och mer än 50 % av 
aktiekapitalet, rösträtterna och majoriteten i styrelserna är reserverade för EES-medborgare. 

Lufttransporttjänster 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för nationella och internationella 
lufttransporttjänster, såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafik
rättigheter, med undantag av reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, 
CRS-tjänster och andra kringtjänster för lufttransport, t.ex. marktjänster på flygplatser, uthyrning av luftfartyg med 
besättning samt flygplatsledningstjänster. Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde på lufttransportområdet ska behand
las i avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftfarts
område. 

Uthyrning av luftfartyg med besättning 

EU: Luftfartyg som används av ett EU-flygbolag måste vara registrerade i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för 
flygbolaget eller i ett annat EU-land. När det gäller uthyrning av luftfartyg med besättning måste luftfartyget ägas antingen 
av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som 
rör ägande av kapital och inflytande. Luftfartyget måste drivas av flygbolag som ägs av antingen fysiska personer som 
uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och 
inflytande. 

Datoriserade bokningssystem 

EU: När det gäller tjänster som rör datoriserade bokningssystem kan, om EU-flygbolag inte medges likvärdig behand
ling ( 2 ) som den som ges i EU av leverantörer av CRS-tjänster utanför EU, eller om leverantörer av CRS-tjänster i EU inte 
medges likvärdig behandling som den som ges i EU av flygbolag utanför EU, åtgärder vidtas för att medge likvärdig 
behandling för flygbolagen utanför EU av leverantörerna av CRS-tjänster i EU respektive för leverantörerna av CRS- 
tjänster utanför EU av EU-flygbolagen. 

Järnvägstransport 

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller passagerar- och gods
transporter och andra bogserings- och påskjutningstjänster än den behandling som fastställs i artikel 136 kapitel 6 
(Handel med tjänster, etablering och elektronisk handel) avdelning IV i detta avtal.
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( 1 ) Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar. 
( 2 ) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.



Vägtransport 

EU: När det gäller passagerartransport (CPC 7121 och CPC 7122) får utländska investerare inte tillhandahålla transport
tjänster inom en medlemsstat (cabotage), utom när det gäller uthyrning av icke-reguljära busstransporter med förare. 

Energisektorn 

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer i Ukraina som 
kontrolleras ( 1 ) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller 
naturgas ( 2 ), såvida inte EU ger omfattande tillträde till denna sektor till fysiska eller juridiska personer i landet inom 
ramen för ett avtal om ekonomisk integration som ingåtts med landet. 

EU: Certifiering av systemansvariga för överföringssystem som kontrolleras av en eller flera fysiska eller juridiska personer 
från ett eller flera tredjeländer kan vägras om operatören inte har bevisat att beviljande av certifiering inte kommer att 
äventyra energiförsörjningen i en medlemsstat och/eller EU, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och artikel 11 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden 
för naturgas. 

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK och SI: Inga krav på nationell behandling och 
behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av bränsle i rörledning, utom konsulttjänster. 

LV: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av naturgas i 
rörledning, utom konsulttjänster. 

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO och SK: Inga krav på nationell behandling och 
behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidistribution, utom konsulttjänster. 

SI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidis
tribution, utom tjänster som rör distribution av gas. 

CY: Förbehåller sig rätten att kräva ömsesidighet för licensiering som rör prospektering och utvinning av kolväten.
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( 1 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av 
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en 
juridisk person anses utgöra kontroll. 

( 2 ) Baserat på uppgifter som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi i EU:s senaste statistiska pocketbok om energi: råoljeimport 
uttryckt i vikt, gasimport uttryckt i värmevärde.



BILAGA XVI-B TILL KAPITEL 6 

FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER 

(som avses I Artikel 95) 

EU-Parten 

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de tjänstesektorer som liberaliserats av EU enligt artikel 95 och, i 
form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för tjänster och 
tjänstleverantörer från Ukraina inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de 
liberaliseringar som förbehållen avser. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. 

Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll gör de medlemsstater som inte anges där 
åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte 
eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela EU). 

Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan. 

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors 
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N° 77, CPC prov, 1991, 

b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistik
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N° 77, CPC ver. 1.0, 
1998. 

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling 
enligt artiklarna 93 och 94 i avtalet. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhäll
somfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, 
inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöområden 
eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för investerare 
från den andra parten. 

4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och 
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden rörande 
etablering. 

5. I enlighet med artikel 85.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat. 

6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self- 
executing) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
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7. För de sektorer som berörs av tillnärmning av lagstiftning enligt bilaga XVII ska de restriktioner som förtecknas nedan 
hävas i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII. 

Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

1. FÖRETAGSTJÄNSTER 

A. Professionella tjänster 

a) Juridiska tjänster 

(CPC 861) ( 1 ) 

(utom juridisk rådgivning samt juri
diska handlings- och intygstjänster 
som tillhandahålls av jurister som an
förtrotts offentliga uppgifter, t.ex. no
tarier, huissiers de justice och andra 
officiers publics et ministériels) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT och SK: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, 
som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlems
statens rättsordning), gäller ett krav på medborgarskap. 

BE och FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juri
diska representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap tillsammans 
med krav på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour 
de cassation i icke-brottmål. 

BG: Utländska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representations
tjänster åt en medborgare från sitt hemland; det ställs även krav på öm
sesidighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlings
tjänster krävs permanent bosättning. 

FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och 
avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs även krav 
på medborgarskap. 

HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller ett krav på medbor
garskap tillsammans med krav på bosättning. För utländska advokater är 
den juridiska verksamheten begränsad till att tillhandahålla juridisk rådgiv
ning. 

LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, vilka 
förbehålls juridisk representation i brottmål. 

DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som är 
registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. För 
att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen. 

SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda 
yrkestiteln advokat, gäller ett krav på bosättning. 

För leveranssätt 1 

HR: Inga för rådgivning om utländsk och internationell rätt. Obundet för 
verksamhet enligt kroatisk lag. 

b) 1. Redovisnings- och bokförings
tjänster 

(CPC 86212 utom ”revision”, CPC 
86213, CPC 86219 och CPC 86220) 

För leveranssätt 1 

FR, HU, IT, MT, RO och SI: Obundet. 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga 
myndigheter. 

För leveranssätt 2 

Alla medlemsstater utom DE: Inga. 

DE: Lagstadgade revisioner får endast utföras av revisorer eller revisions
företag som utför lagstadgade revisioner och är godkända i Tyskland.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

b) 2. Revision 

(CPC 86211 och 86212 utom redo
visning) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI och UK: 
Obundet. 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga 
myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda österri
kiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen). 

SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad 
revision i vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag. Endast sådana per
soner får vara delägare i eller bilda bolag som bedriver kvalificerad revi
sionsverksamhet (för officiella ändamål). Krav på bosättning för godkän
nande. 

HR: Utländska revisionsbyråer får tillhandahålla revisionstjänster inom 
Kroatiens territorium om de har etablerat ett dotterbolag i enlighet med 
bestämmelserna i bolagslagen. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

c) Skatterådgivning 

(CPC 863) ( 2 ) 

För leveranssätt 1 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga 
myndigheter. 

CY: Taxeringsinspektörer måste vara godkända av finansministeriet. God
kännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. De kriterier som till
lämpas motsvarar dem som används för att bevilja tillstånd till utländska 
investeringar (som listas i det horisontella avsnittet), eftersom de gäller 
denna undersektor, i samtliga fall med beaktande av sysselsättningssitua
tionen i undersektorn. 

BG, MT, RO och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

d) Arkitekttjänster 

och 

e) Stadsplanering och landskapsarkitek
tur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

För leveranssätt 1 

AT: Obundet utom för planeringstjänster. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT och SI: Obundet. 

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla 
tjänster som tillhandahålls från utlandet. 

HU och RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur. 

HR: Arkitekttjänster: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla ar
kitekttjänster efter godkännande av Kroatiens arkitektkammare. Planer eller 
projekt som utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en be
hörig fysisk eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den 
kroatiska lagen. Godkännandet (valideringen) utfärdas av byggnads- och 
stadsplaneringsministeriet. 

Stadsplanering: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla stadspla
neringstjänster efter godkännande av byggnads- och stadsplaneringsminis
teriet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

f) Ingenjörstjänster och 

g) Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

För leveranssätt 1 

AT och SI: Obundet utom för rena planeringstjänster. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Obundet. 

HR: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa tjänster efter 
godkännande av Kroatiens ingenjörskammare. Planer eller projekt som 
utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en behörig fysisk 
eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den kroatiska 
lagen. Godkännandet (valideringen) utfärdas av byggnads- och stadsplane
ringsministeriet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjäns
ter 

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK 
och UK: Obundet. 

SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljömedi
cinska tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och transplantat 
samt obduktion. 

HR: Obundet, utom för telemedicin: Inga. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

i) Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, 
RO, SI och SK: Obundet. 

UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekniska 
tjänster som tillhandahålls till veterinärer, allmän rådgivning, vägledning 
och information rörande exempelvis näring, beteende och skötsel av säll
skapsdjur. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

j) 1. Barnmorsketjänster 

(ingår i CPC 93191) 

j) 2. Tjänster som tillhandahålls av 
sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och paramedicinsk personal 

(ingår i CPC 93191) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, 
NL, PT, RO, SI, SK och UK: Obundet. 

FI, PL: Obundet, utom för sjuksköterskor. 

HR: Obundet, utom för telemedicin: Inga 

För leveranssätt 2 

Inga.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel 
och detaljhandelsförsäljning av sjuk
vårdsartiklar 

(CPC 63211) 

och andra tjänster som tillhandahålls 
av farmaceuter ( 3 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SE, SI och UK: Obundet. 

LV, LT: Obundet utom för postorder. 

HU: Obundet utom för CPC 63211 

För leveranssätt 2 

Inga. 

B. Datatjänster och tillhörande tjänster 

(CPC 84) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

C. Forsknings- och utvecklingstjänster 

a) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap 
och humaniora 

(CPC 852 utom psykologtjänster) ( 4 ) 

b) FoU-tjänster inom naturvetenskap 

(CPC 851) och 

c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster 

(CPC 853) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/ 
eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU- 
medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen. 

D. Tjänster avseende fast egendom ( 5 ) 

a) Som rör egen eller hyrd egendom 

(CPC 821) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

HR: Kommersiell närvaro krävs. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

b) Med fast lön eller på kontraktsbasis 

(CPC 822) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

HR: Kommersiell närvaro krävs. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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E. Uthyrning/leasing utan operatör 

a) Som rör fartyg 

(CPC 83103) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, DE, HU, MT och RO: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

b) Som rör luftfartyg 

(CPC 83104) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE och 
UK: Luftfartyg som används av ett EU-flygbolag måste vara registrerade i 
den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett annat 
EU- land. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt eller under 
exceptionella omständigheter. 

c) Som rör annan transportutrustning 

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 
83105) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO och SI: Obundet. 

SE: Tillhandahållare av uthyrnings- eller leasingtjänster för bilar och vissa 
terrängmotorfordon utan förare, som hyrs ut eller leasas för en kortare 
period än ett år, är skyldiga att utse någon som ansvarar bl.a. för att 
verksamheten drivs i enlighet med gällande regler och föreskrifter och 
att trafiksäkerhetsbestämmelserna följs. Den ansvariga personen ska vara 
bosatt i Sverige. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

d) Som rör andra maskiner eller annan 
utrustning 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 
83108 och CPC 83109) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO och SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

e) Som rör hushållsartiklar och varor 
för personligt bruk 

(CPC 832) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, 
RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
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f) Uthyrning av telekommunikations
utrustning 

(CPC 7541) 

För leveranssätt 1 och 2 

Ingen. 

F. Andra företagstjänster 

a) Reklam 

(CPC 871) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

b) Marknads- och opinionsundersök
ningar 

(CPC 864) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

c) Organisationskonsulttjänster 

(CPC 865) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

d) Tjänster i anslutning till organisa
tionskonsulttjänster 

(CPC 866) 

För leveranssätt 1 och 2 

HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster 

(CPC 86602). 

e) Teknisk provning och analys 

(CPC 8676) 

För leveranssätt 1 

IT: Obundet för biologer och kemianalytiker. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet. 

f) Rådgivnings- och konsulttjänster som 
rör jordbruk, jakt och skogsbruk 

(ingår i CPC 881) 

För leveranssätt 1 

IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och periti agrari. 

EE, MT, RO och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

g) Rådgivnings- och konsulttjänster rö
rande fiske 

(ingår i CPC 882) 

För leveranssätt 1 

LV, MT, RO och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

h) Rådgivnings- och konsulttjänster rö
rande tillverkning 

(ingår i CPC 884 och i CPC 885) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga.
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i) Rekrytering och förmedling av perso
nal 

i) 1. Rekrytering av chefer 

(CPC 87201) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI och 
SE: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

i) 2. Personalförmedling 

(CPC 87202) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, 
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet. 

i) 3. Förmedling av kontorspersonal 

(CPC 87203) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, 
SK och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

i) 4. Förmedling av hemtjänstpersonal, 
andra handels- eller industriarbe
tare, vårdpersonal och annan per
sonal 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) 

För leveranssätt 1 och 2 

Alla medlemsstater utom HU: Obundet. 

HU: Inga. 

j) 1. Spanings- och detektivtjänster 

(CPC 87301) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet. 

j) 2. Säkerhetstjänster 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 
87304 och CPC 87305) 

För leveranssätt 1 

HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI och SK: 
Obundet. 

För leveranssätt 2 

HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305 

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet.
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k) Vetenskapliga och tekniska konsult
tjänster 

(CPC 8675) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI och UK: 
Obundet för prospektering. 

HR: Inga, förutom att geologisk, geodetisk och gruvrelaterad grundforsk
ning och därmed sammanhängande miljöskyddstjänster inom Kroatiens 
territorium bara får genomföras tillsammans med eller via inhemska juri
diska personer. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

För transportfartyg: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, 
SI och UK: Obundet. 

För transportfartyg på inre vattenvägar: EU utom EE, HU, LV och PL: 
Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 2. Underhåll och reparation av ut
rustning för järnvägstransport 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 3. Underhåll och reparation av mo
torfordon, motorcyklar, snöskot
rar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 
8867 och i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

l) 4. Underhåll och reparation av luft
fartyg och delar till luftfartyg 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, 
RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 5. Underhåll och reparation av me
tallvaror, maskiner (inte kontors
maskiner), utrustning (inte trans
port- och kontorsutrustning) 
samt hushållsartiklar och person
liga artiklar ( 6 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, 
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 
och CPC 8866) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga.
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m) Tjänster som omfattar rengöring av 
byggnader 

(CPC 874) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, 
PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

n) Fototjänster 

(CPC 875) 

För leveranssätt 1 

BG, EE, MT och PL: Obundet för tillhandahållande av flygfototjänster 

HR, LV: Obundet för specialfototjänster 

(CPC 87504) 

För leveranssätt 2 

Inga. 

o) Paketeringstjänster 

(CPC 876) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

p) Tryckning och förlagsverksamhet 

(CPC 88442) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

q) Konferenstjänster 

(ingår i CPC 87909) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

r) Övrigt 

r) 1. Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

För leveranssätt 1 

PL: Obundet för auktoriserade översättare och tolkar. 

HU och SK: Obundet för officiell översättning och tolkning. 

HR: Obundet för officiella dokument. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

r) 2. Inredningsdesign och specialde
sign 

(CPC 87907) 

För leveranssätt 1 

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla 
tjänster som tillhandahålls från utlandet. 

HR: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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r) 3. Inkassotjänster 

(CPC 87902) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

r) 4. Tjänster avseende kreditupplys
ning 

(CPC 87901) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

r) 5. Kopieringstjänster 

(CPC 87904) ( 7 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, 
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

r) 6. Telekommunikationstjänster 

(CPC 7544) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

r) 7. Telefonpassning 

(CPC 87903) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

2. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 

A. Post- och budtjänster 

(Tjänster som rör hantering ( 8 ) av 
postförsändelser ( 9 ) enligt följande 
lista över undersektorer, oavsett om 
de skickas inom landet eller till utlan
det: 

i) Hantering av adresserade skriftliga 
meddelanden på vilket fysiskt me
dium som helst ( 10 ), däribland 
hybridpost och direktpost 

ii) Hantering av adresserade paket ( 11 ) 

iii) Hantering av adresserade presspro
dukter ( 13 ) 

iv) Hantering av de försändelser som av
ses i i–iii ovan som rekommenderade 
eller assurerade brev 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga ( 12 ).
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v) Expressutdelning ( 14 ) av de försändel
ser som avses i i–iii ovan 

vi) Hantering av icke-adresserade försän
delser 

vii) Dokumentutväxling ( 15 ) 

Undersektorerna i, iv och v undantas 
dock när de faller inom ramen för de 
tjänster som får omfattas av för
behåll, dvs. för brevförsändelser vars 
pris är mindre än 2,5 gånger den 
allmänna basavgiften, under för
utsättning att de väger mindre än 
50 gram ( 16 ), samt den rekommende
rade post som används i samband 
med rättsliga och administrativa för
faranden.) 

(ingår i CPC 751, i CPC 71235 ( 17 ) 
och i CPC 73210 ( 18 )) 

B. Telekommunikationstjänster 

(Dessa tjänster omfattar inte ekono
misk verksamhet som består av till
handahållande av innehåll som kräver 
telekommunikationstjänster för över
föring) 

a) Tjänster som består i vidarebefordran 
och mottagande av signaler på elek
tromagnetisk väg ( 19 ), utom radio- 
och tv-utsändningar ( 20 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

b) Satellitsändningstjänster ( 21 ) För leveranssätt 1 och 2 

EU: Inga, utom att tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av 
skyldigheter för att skydda mål som avser allmänintresset i samband 
med överföring av innehåll genom deras nätverk i linje med EU-lagstift
ningen om elektronisk kommunikation. 

BE: Obundet. 

3. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 

Byggtjänster och tillhörande ingenjörs
tjänster 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 
CPC 515, CPC 516, CPC 517 och CPC 
518) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga.
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4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER 

(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och annat krigsmateriel) 

A. Tjänster som utförs på provisions
basis 

a) Tjänster på provisionsbasis som 
rör motorfordon, motorcyklar 
och snöskotrar samt reservdelar 
och tillbehör till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 
och i CPC 6121) 

b) Övriga tjänster som utförs på pro
visionsbasis 

(CPC 621) 

B. Partihandelstjänster 

a) Partihandel med motorfordon, 
motorcyklar och snöskotrar samt 
reservdelar och tillbehör till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 
och i CPC 6121) 

b) Partihandel med teleterminal
utrustning 

(ingår i CPC 7542) 

c) Övrig partihandel 

(CPC 622 utom partihandel med 
energiprodukter ( 22 )) 

C. Detaljhandel ( 23 ) 

Detaljhandel med motorfordon, mo
torcyklar och snöskotrar samt reserv
delar och tillbehör till dessa 

(CPC 61112, ingår i CPC 6113 och i 
CPC 6121) 

Detaljhandel med teleterminalutrust
ning 

(ingår i CPC 7542) 

Detaljhandel med livsmedel 

(CPC 631) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU utom AT, SI, SE och FI: Obundet för distribution av kemiska produkter 
samt ädelmetaller (och stenar). 

AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga 
artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen. 

AT och BG: Obundet för distribution av produkter avsedda för medicinska 
ändamål, t.ex. medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelssubstanser 
och föremål avsedda för medicinska ändamål. 

HR: Obundet för distribution av tobaksvaror. 

För leveranssätt 1 

AT, BG, FR, PL och RO: Obundet för distribution av tobak och tobaks
produkter. 

IT: För partihandel: statligt tobaksmonopol. 

BG, FI, PL, RO: Obundet för detaljhandelsdistribution av alkoholhaltiga 
drycker. 

SE: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK och SI: Obundet för distribution av läkemedel. 

BG, HU och PL: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis. 

FR: För tjänster som utförs på provisionsbasis: obundet för handlare och 
mäklare som är verksamma inom 17 marknader av nationellt intresse 
beträffande färska livsmedel. Obundet för partihandel med läkemedel. 

MT: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK och UK: För 
detaljhandel: obundet utom för postorder.
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Detaljhandel med andra produkter (ej 
energi), utom detaljhandel med läke
medel och sjukvårdsartiklar ( 24 ) 

(CPC 632 utom 63211 och 63297) 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

5. UTBILDNINGSTJÄNSTER 

(endast privatfinansierade) 

A. Primärutbildning 

(CPC 921) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, FI, HR, MT, RO, SE och SI: Obundet. 

B. Sekundärutbildning 

(CPC 922) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO och SE: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, FI, MT, RO och SE: Obundet. 

För leveranssätt 1 och 2 

LV: Obundet för utbildningstjänster som rör gymnasial yrkesutbildning för 
studerande med funktionsnedsättning 

(CPC 9224). 

C. Högre utbildning 

(CPC 923) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet. 

FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare från tredjeländer kan 
emellertid få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en 
utbildningsinstitution samt att undervisa. 

IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att ut
färda erkända statliga utbildningsbevis. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet. 

För leveranssätt 1 och 2 

CZ och SK: Obundet för högre utbildning, utom för teknisk och yrkes
inriktad högskoleutbildning 

(CPC 92310).
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D. Vuxenutbildning 

(CPC 924) 

För leveranssätt 1 och 2 

CY, FI, MT, RO och SE: Obundet. 

AT: Obundet för vuxenundervisning genom radio eller tv. 

E. Övriga utbildningstjänster 

(CPC 929) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SI, SE och UK: Obundet. 

För leveranssätt 1: 

HR: Inga för utbildning via korrespondens eller telekommunikation. 

För leveranssätt 2: 

Inga. 

6. MILJÖTJÄNSTER 

A. Avloppshantering 

(CPC 9401) ( 25 ) 

B. Hantering av fast/farligt avfall, utom 
transport över gränserna av farligt av
fall 

a) Avfallshantering 

(CPC 9402) 

b) Renhållning och liknande tjänster 

(CPC 9403) 

C. Skydd av luft och klimat 

(CPC 9404) ( 26 ) 

D. Sanering och rening av mark och vat
ten 

a) Behandling, sanering av mark och 
vatten som kontaminerats/förore
nats 

(ingår i CPC 94060) ( 27 ) 

E. Buller- och vibrationsdämpning 

(CPC 9405) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet utom för konsulttjänster. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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F. Skydd av biologisk mångfald och 
landskap 

a) Skydd av naturen och landskapet 

(ingår i CPC 9406) 

G. Övriga miljötjänster och stödtjänster 

(CPC 94090) 

7. FINANSIELLA TJÄNSTER 

A. Försäkringstjänster och försäkrings
relaterade tjänster 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, 
SI och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av 
risker som rör 

i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transpor
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och 

ii) gods i internationell transittrafik. 

AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dot
terbolag som inte är etablerat i Europeiska unionen eller för en filial som 
inte är etablerad i Österrike (utom för återförsäkring och retrocession) är 
förbjudna. Obligatorisk lufttransportförsäkring, utom försäkring av inter
nationell kommersiell lufttrafik, kan tillhandahållas endast av ett dotterbo
lag som är etablerat i unionen eller av en filial som är etablerad i Österrike. 

DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av bo
lag som är etablerade i Europeiska unionen. Endast försäkringsbolag som 
fått tillstånd genom dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndighe
ter får i kommersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för 
personer som är bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för egendom i 
Danmark. 

DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av ett 
dotterbolag som är etablerat i Europeiska unionen eller av en filial som är 
etablerad i Tyskland. Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en 
filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell 
transport endast genom denna filial. 

FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får tillhandahållas 
endast av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen. 

PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av varor 
i internationell transport.
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PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och 
ansvar får endast tillhandahållas av bolag som är etablerade i EU. Endast 
personer och bolag som är etablerade i EU får agera som försäkringsför
medlare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal. 

För leveranssätt 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI 
och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av 
risker som rör 

i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transpor
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och 

ii) gods i internationell transittrafik. 

BG: Obundet för direkt försäkring, utom för tjänster som tillhandahålls av 
utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien. Transportförsäk
ring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i 
samband med risker i Bulgarien får inte tillhandahållas direkt av utländska 
försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal 
endast genom en filial. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande er
sättningssystem samt obligatoriska försäkringar. 

CY, LV och MT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäk
ring av risker som rör 

i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transpor
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och 

ii) gods i internationell transittrafik. 

LT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker 
som rör 

i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transpor
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och 

ii) varor i internationell transittrafik, utom när det gäller landtransport där 
risken finns i Litauen. 

BG, LV, LT och PL: Obundet för försäkringsförmedling. 

FI: Bara försäkringsbolag med säte i EU eller filial i Finland får tillhanda
hålla direkta försäkringstjänster (även koassurans). Försäkringsmäklartjäns
ter får tillhandahållas av ett bolag eller en person som har permanent 
etablering i EU.
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HU: Försäkringsbolag som inte är etablerade i EU får tillhandahålla direkta 
försäkringstjänster i Ungern endast genom en filial registrerad i Ungern. 

IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster. Transportförsäkring avseende 
varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med 
risker i Italien får tillhandahållas endast av försäkringsbolag som är eta
blerade i Europeiska unionen. Detta förbehåll gäller inte för internationell 
transport som inbegriper import till Italien. 

SE: Tillhandahållande av direktförsäkring tillåts endast genom ett försäk
ringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den utländska 
tjänsteleverantören och det svenska försäkringsbolaget tillhör samma kon
cern eller har ingått samarbetsavtal. 

ES: För aktuarietjänster gäller ett krav på bosättning och tre års relevant 
erfarenhet. 

HR: Obundet för direkta försäkrings- och försäkringsförmedlingstjänster 
utom för 

a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska perso
ner som är bosatta i Kroatien; 

b) skadeförsäkring: för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än an
svarsförsäkring för fordon till utländska personer som är bosatta i 
Kroatien; 

c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring. 

För leveranssätt 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, 
RO, SK, SE, SI och UK: Obundet för förmedling. 

BG: För direkt försäkring: Bulgariska fysiska och juridiska personer och 
utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien kan 
ingå försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast med 
tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i 
Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av sådana avtal ska beta
las ut i Bulgarien. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersätt
ningssystem samt obligatoriska försäkringar. 

IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och 
ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får tillhandahållas endast 
av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen. Detta för
behåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import till 
Italien. 

HR: Obundet för direkta försäkrings- och försäkringsförmedlingstjänster 
utom för 

a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska perso
ner som är bosatta i Kroatien; 

b) skadeförsäkring: 

i) för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än ansvarsförsäkring för 
fordon till utländska personer som är bosatta i Kroatien;
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ii) person- eller sakförsäkring som inte finns tillgänglig i Kroatien; – fö
retag som köper försäkring utomlands i samband med investerings
arbete utomlands, inkl. utrustning för sådant arbete; – för att garantera 
avkastning på utländska lån (kollateral försäkring); – person och sak
försäkring av helt ägt företag och samriskföretag som bedriver närings
verksamhet utomlands, om det ske i enlighet med bestämmelserna i det 
landet eller det krävs för att registrera företaget; – fartyg under bygg
nation eller reparation, om så föreskrivs i avtalet med den utländska 
kunden (köparen); 

c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring. 

B. Bankverksamhet och andra finansiella 
tjänster 

(med undantag av försäkringstjänster) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE 
och UK: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell information och 
bearbetning av finansiella data samt rådgivning och andra relaterade tjäns
ter, med undantag för förmedling. 

BE: För att bedriva investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien. 

BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunika
tionsnätverket kan förekomma. 

CY: Obundet utom för handel med överlåtbara värdepapper, tillhandahål
lande av finansiell information och bearbetning av finansiella data samt 
rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

EE: För inlåning krävs godkännande från den estniska finansinspektionen 
och registrering enligt estnisk lag som aktiebolag, dotterbolag eller filial. 

För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat 
förvaltningsbolag. Endast företag med säte i unionen kan verka som för
varingsinstitut för investeringsfonders tillgångar. 

HR: Obundet, utom för utlåning, finansiell leasing, betalnings- och pen
ningförmedlingstjänster, garantier och åtaganden, penningmäkleri, tillhan
dahållande och överföring av finansiell information samt rådgivning och 
andra finansiella kringtjänster, med undantag för förmedling. 

LT: För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat 
förvaltningsbolag. Endast företag med säte eller filial i Litauen kan verka 
som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar. 

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning 
krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att tillhanda
hållaren är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i vardera fallet 
med huvudkontor/säte i Irland (i vissa fall kan det hända att tillstånd inte 
krävs, t.ex. när en tillhandahållare av tjänster från tredje land inte har 
någon kommersiell närvaro i Irland och tjänsten inte tillhandahålls privat
personer) eller ii) tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med EU:s 
direktiv om investeringstjänster.
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IT: Obundet för säljare av finansiella tjänster (promotori di servizi finan
ziari). 

LV: Obundet utom för medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepap
per, tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av finan
siella data samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för 
förmedling 

LT: Kommersiell närvaro krävs för pensionsfondsförvaltning. 

MT: Obundet utom för inlåning, utlåning av alla slag, tillhandahållande av 
finansiell information och bearbetning av finansiella data samt rådgivning 
och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och 
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att 
använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät. 

RO: Obundet för finansiell leasing och för handel med penningmarknads
instrument, utländsk valuta, derivatinstrument, valuta- och ränteinstru
ment, överlåtbara värdepapper och andra överlåtbara instrument och fi
nansiella tillgångar, medverkan vid utfärdande av alla slags värdepapper, 
förvaltning av tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande 
finansiella tillgångar. Betalnings- och penningförmedlingstjänster tillåts en
dast genom en bank som är etablerad lokalt. 

SI: 

i) Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfonds
förvaltning: Obundet. 

ii) Alla övriga undersektorer, utom tillhandahållande och överföring av 
finansiell information och när det gäller för inhemska juridiska perso
ner och enskilda näringsidkare att motta krediter (all form av upp
låning) och att acceptera borgensförbindelser och garantier från ut
ländska kreditinstitut samt rådgivningstjänster och andra till finansiella 
tjänster relaterade tjänster: Obundet. Medlemmar i värdepappersbörsen i 
Slovenien måste vara registrerade som juridiska personer i Slovenien 
eller vara filialer till utländska investeringsbolag eller banker. 

För leveranssätt 2 

BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunika
tionsnätverket kan förekomma. 

PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och 
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att 
använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät. 

8. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER OCH SOCIALA TJÄNSTER 

(endast privatfinansierade) 

A. Sjukhustjänster 

(CPC 9311) 

C. Vård på andra behandlingshem än 
sjukhus 

(CPC 93193) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, 
PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet. 

HR: Obundet, utom för telemedicin. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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D. Sociala tjänster 

(CPC 933) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BE: Obundet för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem och 
äldreboenden. 

9. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER 

A. Hotell, restauranger samt catering
verksamhet 

(CPC 641, CPC 642 och CPC 643) 

(utom cateringverksamhet inom luftt
ransport) ( 28 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 
RO, SK, SI, SE och UK: Obundet utom för cateringverksamhet. 

HR: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

B. Resebyråer och researrangörer 

(inbegripet reseledare) 

(CPC 7471) 

För leveranssätt 1 

BG, HU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

C. Turistguidetjänster 

(CPC 7472) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK och SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

10. FRITIDS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER 

(utom audiovisuella tjänster) 

A. Underhållningstjänster 

(inbegripet teater, levande musik, cir
kusuppträdanden och diskotek) 

(CPC 9619) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper, 
band- och orkesterunderhållning (CPC 96191), tjänster som tillhandahålls 
av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda 
artister (CPC 96192) och tillhörande teatertjänster (CPC 96193)
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EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänster 

LT, LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199) 

B. Nyhetsbyråer 

(CPC 962) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

C. Biblioteks-, arkiv- och museitjänster 
och övriga kulturtjänster 

(CPC 963) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

D. Sporttjänster 

(CPC 9641) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster. 

BG, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet. 

För leveranssätt 1 

CY, EE och HR: Obundet. 

E. Tjänster i fritidsparker och badanlägg
ningar 

(CPC 96491) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

11. TRANSPORTTJÄNSTER 

A. Sjötransport 

a) Internationell passagerartransport 

(CPC 7211 utom nationellt cabo
tage ( 29 )) 

b) Internationell godstransport 

(CPC 7212 utom nationellt cabo
tage30) ( 30 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI och SE: 
Matartjänster med godkännande.
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B. Transport på inre vattenvägar 

a) Passagerartransport 

(CPC 7221 utom nationellt cabo
tage36) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till 
inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donau-kanalen) 
förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de be
rörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Ge
nomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen 
och Belgradkonventionen om sjöfarten på Donau. 

b) Godstransport 

(CPC 7222 utom nationellt cabota
ge37) 

AT: Ett företag eller en varaktig etablering måste registreras i Österrike. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI och SK: Obundet. 

C. Järnvägstransport 

a) Passagerartransport 

(CPC 7111) 

b) Godstransport 

(CPC 7112) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

D. Vägtransport 

a) Passagerartransport 

(CPC 7121 och CPC 7122) 

b) Godstransport 

(CPC 7123, utom transport av 
post för egen räkning ( 31 )) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

E. Transport i rörledning av andra varor 
än bränsle ( 32 ) 

(CPC 7139) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
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12. KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT ( 33 ) 

A. Kringtjänster för sjötransport 

a) Godshantering i samband med 
sjöfart 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Tullklareringstjänster 

d) Containerterminal- och container
depåtjänster 

e) Agent- och mäklartjänster 

f) Fraktspeditionstjänster 

g) Uthyrning av fartyg med besätt
ning 

(CPC 7213) 

h) Bogsering och påskjutning av far
tyg 

(CPC 7214) 

i) Stödtjänster för sjötransport 

(ingår i CPC 745) 

j) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet för godshantering i samband med sjöfart, bogsering och 
påskjutning av fartyg, tullklareringstjänster och för containerterminal- 
och containerdepåtjänster. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet för 
uthyrning av fartyg med besättning 

BG: Obundet. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet för lagring och magasinering. 

HR: Obundet utom för f) fraktspeditionstjänster 

För leveranssätt 2 

Inga. 

B. Kringtjänster för transport på inre 
vattenvägar 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster inom 
godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Uthyrning av fartyg med besätt
ning 

(CPC 7223) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om 
tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Do
nau-kanalen), vilka förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är 
baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna i 
fråga om ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen 
om sjöfart på Rhen. 

EU: Obundet för bogsering och påskjutning av fartyg. 

HR: Obundet utom för c) agent- och mäklartjänster inom godstransport. 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI och SE: Obundet 
för uthyrning av fartyg med besättning.
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e) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7224) 

f) Stödtjänster för transport på inre vat
tenvägar 

(ingår i CPC 745) 

g) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

C. Kringtjänster för järnvägstransport 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster inom 
godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Växling, rangering 

(CPC 7113) 

e) Stödtjänster för järnvägstransport 

(CPC 743) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet för växling och rangering. 

HR: Obundet utom för f) fraktspeditionstjänster 

För leveranssätt 2 

Inga. 

D. Kringtjänster för vägtransport 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster inom 
godstransport 

(ingår i CPC 748) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet för 
uthyrning av nyttovägfordon med operatör. 

HR: Obundet utom för c) agent- och mäklartjänster inom godstransport 
och f) stödtjänster för vägtransport för vilka tillstånd krävs. 

För leveranssätt 2 

Inga.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1693



Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

d) Uthyrning av nyttovägfordon med 
operatör 

(CPC 7124) 

e) Stödtjänster för vägtransport 

(CPC 744) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

E. Kringtjänster för lufttransport 

a) Marktjänster 

(inbegripet cateringtjänster) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet utom för cateringverksamhet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet. 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

c) Agent- och mäklartjänster inom 
godstransport 

(ingår i CPC 748) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

d) Uthyrning av luftfartyg med besätt
ning 

(CPC 734) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Luftfartyg som används av unionens flygbolag måste vara registrerade 
i de medlemsstater som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett 
annat EU-land. 

För registrering kan krävas att luftfartyget ägs antingen av fysiska personer 
som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som 
uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och inflytande. 

Luftfartyg som är registrerade utanför EU får i undantagsfall och under 
särskilda omständigheter leasas av ett utländskt flygbolag till ett EU-flyg
bolag för att tillgodose EU-flygbolagets behov av undantagskaraktär, sä
songsrelaterade kapacitetsbehov eller behov för att lösa driftsstörningar, 
som inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodoses genom leasing av luft
fartyg som är registrerade inom unionen. För detta krävs ett tidsbegränsat 
godkännande från den EU-medlemsstat som utfärdat tillståndet för EU- 
flygbolaget.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

e) Försäljning och marknadsföring 

f) Datoriserade bokningssystem 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Om EU-flygbolag inte medges likvärdig behandling ( 34 ) som den som 
ges i EU av leverantörer av CRS-tjänster utanför EU, eller om leverantörer 
av CRS-tjänster i EU inte medges likvärdig behandling som den som ges i 
EU av flygbolag utanför EU, kan åtgärder vidtas för att medge likvärdig 
behandling för flygbolagen utanför EU av leverantörerna av CRS-tjänster i 
EU respektive för leverantörerna av CRS-tjänster utanför EU av EU-flyg
bolagen. 

g) Flygplatsförvaltning För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

F. Kringtjänster för transport i rörled
ning av andra varor än bränsle ( 35 ) 

a) Lagring och magasinering av andra 
varor än bränsle som transporteras 
i rörledning 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

13. ANDRA TRANSPORTTJÄNSTER 

Tillhandahållande av kombinerade trans
porttjänster 

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT och UK: Inga, utan att det 
påverkar de begränsningar i denna förteckning över åtaganden som gäller 
ett visst transportsätt. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI och SK: Obundet. 

14. ENERGITJÄNSTER 

A. Tjänster i samband med gruvdrift 

(CPC 883) ( 36 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

B. Transport i rörledning av bränsle 

(CPC 7131) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

C. Lagring och magasinering av bränsle 
som transporteras i rörledning 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

D. Partihandel med bränslen 

(CPC 62271) 

och partihandel med el, ånga och 
varmvatten 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

E. Detaljhandel med drivmedel 

(CPC 613) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

F. Detaljhandel med eldningsoljor, gasol, 
kol och ved 

(CPC 63297) 

och detaljhandel med el, gas (ej ga
sol), ånga och varmvatten 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet för detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvatten. 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK och 
UK: För detaljhandel med drivmedel, gasol, kol och ved: Obundet utom för 
postorder: inga. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

G. Tjänster rörande energidistribution 

(CPC 887) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa fall: inga. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

15. ANDRA TJÄNSTER INTE NÄMNDA NÅGON ANNANSTANS 

a) Tvättning, rengöring och färgning 

(CPC 9701) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

b) Hårvård 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 1 

(CPC 97021) 

För leveranssätt 2 

Inga. 

c) Kosmetisk behandling, manikyr och 
pedikyr 

(CPC 97022) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

d) Annan skönhetsvård 

(CPC 97029) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

e) Kurortstjänster och icke-terapeutisk 
massage, om de tillhandahålls för av
slappning och fysiskt välbefinnande 
och inte för medicinska ändamål eller 
rehabilitering ( 37 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

g) Telekommunikationstjänster 

(CPC 7543) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

( 1 ) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska 
handlings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt, EU-rätt och rätten i varje jurisdiktion 
är endast tillåtet om investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahål
lande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För 
jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala 
uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, 
enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämp
lighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller 
genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i unionen och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om 
rättsordningen i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i 
denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i 
den aktuella medlemsstaten i Europeiska unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter 
i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater är utländska jurister som 
inte har fullt medlemskap i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part 
som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke. 

( 2 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 1 A a – Juridiska tjänster. 
( 3 ) Tillhandahållande av läkemedel till allmänheten är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor 

och förfaranden för licensiering och kvalificering i Europeiska unionens medlemsstater. Som en allmän regel är denna verk
samhet förbehållen farmaceuter. I vissa medlemsstater är endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel förbehållet far
maceuter. 

( 4 ) Ingår i CPC 85201, som återfinns under 1 A h – Läkar- och tandläkartjänster. 
( 5 ) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer 

som köper fast egendom. 
( 6 ) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) återfinns under 1 F l 1–1 F l 4. 
( 7 ) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och återfinns under 1 F p. 
( 8 ) I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning. 
( 9 ) Med postförsändelse avses försändelser som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller 

privata. 
( 10 ) T.ex. brev och vykort. 
( 11 ) Omfattar böcker och kataloger.
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( 12 ) För undersektorerna i–iv kan det krävas individuella licenser som kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhäll
somfattande tjänster eller betala en finansiell avgift till en kompensationsfond. 

( 13 ) Tidskrifter och tidningar. 
( 14 ) Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändaren, 

personlig leverans till adressaten, godsspårning, möjlighet att ändra destination under befordran, samt bekräftelse på mottagande. 
( 15 ) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig 

utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelser som 
hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata. 

( 16 ) Brevförsändelse: en skriftlig underrättelse på vilket fysiskt medium som helst, som ska befordras till och överlämnas på den 
adress som avsändaren angett på själva försändelsen eller dess omslag. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter betraktas inte 
som brevförsändelser 

( 17 ) Transport av landpost för egen räkning. 
( 18 ) Transport av luftpost för egen räkning. 
( 19 ) Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling on-line (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843) 

som återfinns under 1 B – Datatjänster. 
( 20 ) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogram

signaler till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna. 
( 21 ) Här ingår telekommunikationstjänster som består i vidarebefordran och mottagande av radio- och tv-sändningar via satellit (den 

oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten). Här ingår försäljning av 
användning av satellittjänster, men inte försäljning av tv-programpaket till hushållen. 

( 22 ) Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER under 18 D. 
( 23 ) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 B och 1 F 1. 
( 24 ) Detaljhandel med läkemedel och sjukvårdsartiklar ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER under 1 A k. 
( 25 ) Motsvarar avloppshantering. 
( 26 ) Motsvarar avgasrening. 
( 27 ) Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet. 
( 28 ) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT under 12 D a – Marktjänster. 
( 29 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna lista inte 

nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller en punkt i en medlemsstat och 
en annan hamn eller punkt i samma medlemsstat, även på dess kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention, och trafik som 
börjar och slutar i samma hamn eller punkt i en medlemsstat. 

( 30 ) Omfattar matartjänster och förflyttning av tom utrustning som utförs av internationella sjötransportföretag mellan hamnar i 
samma stat. 

( 31 ) Ingår i CPC 71235, som återfinns i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER under 
2 A – Post- och budtjänster 

( 32 ) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 B. 
( 33 ) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 F l 1–1 F l 4. 
( 34 ) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster. 
( 35 ) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 C. 
( 36 ) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift, 

iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör, 
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid 
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletterings
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering 
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av 
brunnar. 

( 37 ) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 1 A h – Läkartjänster, 1 A j 2 – Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (8 A och 8 C).
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BILAGA XVI-C TILL KAPITEL 6 

FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH 
OBEROENDE YRKESUTÖVARE 

EU-Parten 

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de tjänstesektorer som liberaliserats enligt artiklarna 101.2 och 
102.2 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) och där be
gränsningar gäller för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare 
samt begränsningarnas omfattning. 

2. Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs. 

EU-parten gör inga åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende 
yrkesutövare för någon annan tjänstesektor än de som uttryckligen förtecknas nedan. 

3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors 
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N o 77, CPC prov, 1991, och 

b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistik
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N o 77, CPC ver. 
1.0, 1998. 

4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller 
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en 
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter. 

5. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt 
villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning enligt artiklarna 101.2 och 102.2 (tjäns
televerantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare). Dessa åtgärder (t.ex. krav 
på att ha licens, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, 
inbegripet språkexamina och krav på att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten 
utövas) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis 
och oberoende yrkesutövare från Ukraina. 

6. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat. 

7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt i de relevanta sektorerna som angetts 
av EU i dess lista (bilaga XVI-A eller bilaga XVI-B) till kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk 
handel) i avdelning IV i detta avtal. 

8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av 
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den region där tjänsten ska till
handahållas, inbegripet antalet befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa. 

9. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och 
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

10. Följande förkortningar används i förteckningen nedan: 

AT Österrike 

BE Belgien
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BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjeckien 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrike 

EL Grekland 

HR Kroatien 

HU Ungern 

IE Irland 

IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slovakien 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Förenade kungariket 

Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

ALLA SEKTORER Övergångsperioder 

BG och RO: Åtagandena träder i kraft den 1 januari 2014. 

Godkännande 

EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast tillämp
liga på medborgare i EU:s medlemsstater. Rätten att utöva ett reglerat yrke i en 
medlemsstat ger inte rätt att utöva det i en annan medlemsstat ( 1 ).

SV L 161/1700 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Juridisk rådgivning angående 
folkrätt och utländsk rätt (dvs. 
annan än EU-rätt) 

(ingår i CPC 861) ( 2 ) 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE och UK: Inga. 

BE, ES, HR, IT, EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjäns
ter på kontraktsbasis. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

DK: Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra juridiska råd
givningstjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk 
examen. 

FR: Krav på fullt medlemskap genom förenklad antagning till advokatsamfundet 
genom ett lämplighetstest. Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour 
de Cassation och avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det 
ställs även krav på medborgarskap. 

HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska repre
sentationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap. 

Redovisnings- och bokförings
tjänster 

(CPC 86212 utom ”revision”, CPC 
86213, CPC 86219 och CPC 
86220) 

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga. 

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen i 
hemlandet, om en sådan finns. 

FR: Krav på tillstånd. Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringstjänster 
är beroende av ett beslut av ekonomi-, finans- och industriministern efter sam
råd med utrikesministern. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

HR: Krav på bosättning. 

Skatterådgivning 

(CPC 863) ( 3 ) 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga. 

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen i 
hemlandet, om en sådan finns; krav på medborgarskap för att uppträda som 
ombud inför behöriga myndigheter. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

CY: Obundet när det gäller ingivande av skattedeklarationer. 

PT: Obundet. 

HR och HU: Krav på bosättning. 

Arkitekttjänster 

och 

Stadsplanering och landskapsarki
tektur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjäns
ter på kontraktsbasis. 

FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som är 
relevanta för den tjänst som tillhandahålls. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

AT: Endast för planeringstjänster: ekonomisk behovsprövning. 

HR, HU och SK: Krav på bosättning.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Ingenjörstjänster 

och 

Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjäns
ter på kontraktsbasis. 

FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som är 
relevanta för den tjänst som tillhandahålls. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

AT: Endast för planeringstjänster: ekonomisk behovsprövning. 

HR och HU: Krav på bosättning. 

Datatjänster och tillhörande 
tjänster 

(CPC 84) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga. 

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjäns
ter på kontraktsbasis. 

BE: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK och UK: Ekonomisk behovsprövning. 

HR: Krav på bosättning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på 
kontraktsbasis. Obundet för oberoende yrkesutövare. 

Forsknings- och utvecklingstjäns
ter 

(CPC 851, 852 utom psykolog
tjänster ( 4 ), 853) 

EU, utom BE, UK: Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forsknings
organ ( 5 ). 

CZ, DK, SK: Ekonomisk behovsprövning. 

BE, UK: Obundet. 

HR: Krav på bosättning. 

Reklam 

(CPC 871) 

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovspröv
ning. 

Konsulttjänster inom organisa
tionsledning 

(CPC 865) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

BE och HR: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

Tjänster i anslutning till organisa
tionskonsulttjänster 

(CPC 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

HU: Ekonomisk behovsprövning, utom för medlings- och förlikningstjänster 
(CPC 86602), där: obundet. 

Teknisk provning och analys 

(CPC 8676) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk behovspröv
ning.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Vetenskapliga och tekniska kon
sulttjänster 

(CPC 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga. 

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk be
hovsprövning. 

DE: Obundet för lantmätare inom statliga verk. 

FR: Obundet för ”lantmäteri”-verksamhet som rör fastställandet av äganderätt 
och marklagstiftning. 

BG: Obundet. 

Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT och RO: Ekonomisk behovsprövning. 

SK: Ekonomisk behovsprövning. 

UK: Obundet. 

Underhåll och reparation av ut
rustning för järnvägstransport 

(ingår i CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

UK: Obundet. 

Underhåll och reparation av mo
torfordon, motorcyklar, snöskot
rar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i 
CPC 8867 och i CPC 8868) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO och SK: Ekonomisk be
hovsprövning. 

UK: Obundet. 

Underhåll och reparation av luft
fartyg och delar till luftfartyg 

(ingår i CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

UK: Obundet. 

Underhåll och reparation av me
tallvaror, maskiner (inte kontors
maskiner), utrustning (inte trans
port- och kontorsutrustning) samt 
hushållsartiklar och personliga ar
tiklar ( 6 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, 
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 
och CPC 8866) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovspröv
ning. 

Översättning 

(CPC 87905, utom officiell eller 
auktoriserad verksamhet) 

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

BE, ES, IT och EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare. 

CY och LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhanda
håller tjänster på kontraktsbasis. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

HR: Obundet för oberoende yrkesutövare. 

Markundersökning 

(CPC 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Miljötjänster 

(CPC 9401 ( 7 ), CPC 9402, CPC 
9403, CPC 9404 ( 8 ), ingår i CPC 
94060 ( 9 ), CPC 9405, ingår i CPC 
9406, CPC 9409) 

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk be
hovsprövning. 

Resebyråer och researrangörer 
(inbegripet reseledare ( 10 )) 

(CPC 7471) 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI och SE: Inga. 

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahål
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader. 

IE: Obundet utom för reseledare. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning. 

BE och CY: Obundet utom för reseledare (personer som har till uppgift att 
åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda 
platser). 

HR: Krav på bosättning. UK: Obundet. 

Andra underhållningstjänster än 
audiovisuella tjänster (inbegripet 
teater, levande musik, cirkusupp
trädanden och diskotek) 

(CPC 9619) 

AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK och SE: Hög kvalifikation ( 11 ) kan krävas. Ekonomisk behovsprövning. 

SI: Vistelsen begränsas till sju dagar per evenemang. För cirkus- och nöjesparks
tjänster begränsas vistelsen till högst 30 dagar per kalenderår. 

FR: Obundet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontrakts
basis, utom i följande fall: 

— Artisterna har ett anställningsavtal med ett godkänt underhållningsföretag. 

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förlängas med tre 
månader. 

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest. Huvudkriterium: bedömning av 
arbetsmarknadssituationen på det berörda verksamhetsområdet i det geogra
fiska område där tjänsten ska tillhandahållas. 

— Underhållningsföretaget måste betala en skatt till Office Français de l'Immi
gration et de l'Intégration. 

CY: Ekonomisk behovsprövning för levande musik och diskotek. 

BE och UK: Obundet. 

( 1 ) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela EU krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas 
fram i enlighet med artikel 18 i avtalet. 

( 2 ) Juridiska tjänster är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för 
licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och 
utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte 
erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller för
enklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. 

( 3 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående 
folkrätt och utländsk rätt. 

( 4 ) Ingår i CPC 85201, som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster. 
( 5 ) För alla medlemsstater utom DK måste godkännandet av forskningsorganet och mottagningsavtalet uppfylla de villkor som 

fastställts i enlighet med direktiv 2005/71/EG. 
( 6 ) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster. 
( 7 ) Motsvarar avloppshantering. 
( 8 ) Motsvarar avgasrening. 
( 9 ) Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet. 

( 10 ) Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda 
platser. 

( 11 ) Om kvalifikationen inte har erhållits i EU och dess medlemsstater får den berörda medlemsstaten göra en bedömning av om 
kvalifikationen är likvärdig med den kvalifikation som krävs i dess territorium.
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BILAGA XVI-D TILL KAPITEL 6 

UKRAINAS FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING 

(som avses i artikel 88.1) 

Äganderätt till mark 

Utländska medborgare och personer utan medborgarskap har inte rätt att förvärva jordbruksmark. Utländska medborgare 
och personer utan medborgarskap har inte rätt att kostnadsfritt förvärva mark som tillhör stat och kommuner, eller att 
privatisera mark som de tidigare fått för användning. 

Utländska juridiska personer får förvärva äganderätten endast till mark som inte är avsedd för jordbruk på befolkade 
orters territorium i samband med förvärv av fastigheter som används för affärsverksamhet som bedrivs i Ukraina, och 
utanför befolkade orter i samband med förvärv av fastigheter. 

Det finns inga restriktioner för utlänningars och utländska juridiska personers hyra av mark. 

För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra eller leasing av fast egendom kan tillstånd krävas. 

Skogsbruk 

Skogar får ägas endast av ukrainska medborgare och juridiska personer. 

Förvärv av statligt ägt egendom 

Företag och myndigheter där det statliga ägandet överstiger 25 % får inte delta i privatiseringen av ukrainska företag. 

Prospektering och utvinning av kolväten 

Etablering ska ske i enlighet med artikel 279 (om prospektering och utvinning av kolväten) i kapitel 11 (handelsrelaterade 
energifrågor) i avdelning IV i detta avtal. 

Notarietjänster 

Endast ukrainska medborgare har rätt att tillhandahålla notarietjänster. 

Läkar- och tandläkartjänster 

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning. Utländska tjänsteleverantörer måste tala ukrainska. 

Privata tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal 

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning. Utländska tjänsteleverantörer måste tala ukrainska. 

Post- och budtjänster (inklusive expressutdelning) ( 1 ) 

Ingen nationell behandling för vanliga brev ( 2 ) som väger under 50 gram och vykort.
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( 1 ) Åtagandet för post- och budtjänster och expressutdelning gäller kommersiella operatörer med alla ägandeformer, både privata och 
statliga. 

( 2 ) Ordinarie utdelning vid avsändning via brevlåda eller postkontor och utdelning till brevlåda på angiven adress utan kvitton.



Licensiering kan krävas för följande: 

i) Hantering av adresserade skriftliga meddelanden på vilket fysiskt medium som helst ( 1 ), däribland 

— hybridpost, 

— direktbrev, 

ii) hantering av adresserade paket, ( 2 ) 

iii) hantering av adresserade pressprodukter, ( 3 ) 

iv) hantering av de försändelser som avses i i–iii ovan som rekommenderade eller assurerade brev 

— som lyder under skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 

Dessa licenser kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster eller betala en finansiell 
avgift till en kompensationsfond. 

Utbildning 

Primärutbildning, sekundärutbildning, högre utbildning 

Enligt ukrainsk lagstiftning får endast en ukrainsk medborgare leda en utbildningsinstitution, oavsett ägandeformen. 

Finansiella tjänster 

Deltagande i emission av alla slags värdepapper, inbegripet som garant och som ombud (både inom den statliga och den 
privata sektorn), och tillhandahållande av tjänster i samband med sådana emissioner är endast tillåtet för juridiska 
personer med utfärdande av värdepapper som enda verksamhet, samt för banker. 

Hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster samt sociala tjänster 

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning för sjukhustjänster, inklusive sjukhusförvaltning och andra hälso- 
och sjukvårdstjänster. 

Fritids-, kultur- och sporttjänster 

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tillgång till subventioner för biograf
tjänster. 

Utländska investeringar för tillhandahållare av nyhetsbyråtjänster får uppgå till högst 35 %. 

Sjöfart på inre vattenvägar ( 4 ) 

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage. Åtgärder 
som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main- 
Donau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och uppfyller 
medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen 
gäller.
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( 1 ) T.ex. brev och vykort. 
( 2 ) Böcker och kataloger ingår i denna undersektor. 
( 3 ) Tidskrifter och tidningar. 
( 4 ) Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar.



Lufttransporttjänster 

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för nationella och internationella lufttrans
porttjänster, såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med 
undantag av reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, CRS-tjänster 
och andra kringtjänster för lufttransport, t.ex. marktjänster på flygplatser, uthyrning av luftfartyg med besättning samt 
flygplatsledningstjänster. Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde på lufttransportområdet ska behandlas i avtalet mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftfartsområde. 

Järnvägstransporttjänster 

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för passagerar- och godstransport, utom 
behandling enligt artikel 136 i kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV i detta 
avtal. 

Vägtransporttjänster 

Passagerar- och godstransportföretag ska registreras som juridisk person.
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BILAGA XVI-E TILL KAPITEL 6 

Ukrainas FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER 

(som avses i artikel 95) 

I. FÖRETAGSTJÄNSTER 

1. Professionella tjänster 

a) Juridiska tjänster 

— Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området 

(CPC 86111) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Juridiska tjänster inom andra rättsområden 

(CPC 86119) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Juridiska tjänster som avser lagstadgade förfaranden 

(CPC 8612) (CPC 86120) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Juridiska handlings- och intygstjänster 

(CPC 8613) 

(СPC 86130) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Andra juridiska rådgivnings- och informationstjänster, 
utom notarietjänster 

(CPC 8619) (CPC 86190) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Rådgivning om nationell rätt och internationell rätt 
samt tredjelands rätt 

(ingår i CPC 861) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Notarietjänster 1. Endast ukrainska medborgare har rätt att tillhandahålla 
notarietjänster. 

2. Inga. 

b) Redovisnings- och bokföringstjänster 

(CPC 862 (utom CPC 86211)) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Revision 

(CPC 86211) 

1. Inga, utom att officiella revisionsberättelser måste be
styrkas av en revisor eller ett revisionsföretag i Ukraina. 

2. Inga.
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c) Skatterådgivning 

(CPC 863) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Arkitekttjänster 

(CPC 8671) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Ingenjörstjänster 

(CPC 8672) 

1. Inga. 

2. Inga. 

f) Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8673) 

1. Inga. 

2. Inga. 

g) Stadsplanering och landskapsarkitektur 

(CPC 8674) 

1. Inga. 

2. Inga. 

h) Läkar- och tandläkartjänster 

(CPC 9312) 

1. Inga. 

2. Inga. 

i) Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

1. Inga. 

2. Inga. 

j) Privata tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk per
sonal 

(ingår i CPC 93191) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

2. Datatjänster och tillhörande tjänster 

a) Rådgivning för installation av hårdvara 

(CPC 841) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Programvarugenomförande 

(CPC 842) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Databehandlingstjänster 

(CPC 843) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Databastjänster 

(CPC 844) 

1. Inga. 

2. Inga. 

f) Andra datatjänster: 

— underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kon
torsutrustning, inbegripet datorer 

(CPC 845) 

1. Inga. 

2. Inga.
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— Dataredigering 

(CPC 849) 

1. Inga. 

2. Inga. 

3. Forsknings- och utvecklingstjänster 

a) FoU-tjänster inom naturvetenskap 

(CPC 851) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora 

(CPC 852) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster 

(CPC 853) 

1. Inga. 

2. Inga. 

4. Tjänster avseende fast egendom 

— Tjänster avseende fast egendom 

(CPC 821-822) 

1. Inga. 

2. Inga. 

5. Uthyrning/leasing utan operatör 

e) Övrigt 

— Uthyrning och leasing (utom finansiella tjänster) 

(CPC 831-832) 

— Inklusive uthyrning eller leasing av studioinspel
ningsutrustning 

(CPC 83109)** 

1. Inga. 

2. Inga. 

6. Andra företagstjänster 

a) Reklamtjänster 

(CPC 871) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Tjänster avseende marknads- och opinionsundersök
ningar 

(CPC 864) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Organisationskonsulttjänster 

(CPC 865) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster 

(CPC 866) 

1. Inga. 

2. Inga.
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e) Teknisk provning och analys, inklusive fartygsinspek
tion 

(CPC 8676) 

1. Inga. 

2. Inga. 

f) Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk (utom 
brandbekämpning, värdering av timmer, skogsförvalt
ning inklusive bedömning av skogsskador) 

(ingår i CPC 881) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Konsulttjänster som rör brandbekämpning, värdering av 
timmer, skogsförvaltning inklusive bedömning av 
skogsskador 

(ingår i CPC 881) 

1. Inga. 

2. Inga. 

g) Tjänster i samband med fiske 

(CPC 882) 

1. Inga. 

2. Inga. 

h) Tjänster i samband med gruvdrift 

(CPC 883+5115) 

1. Inga. 

2. Inga. 

i) Tjänster rörande tillverkning 

(ingår i CPC 884 + ingår i CPC 885) 

1. Inga. 

2. Inga. 

j) Tjänster rörande energidistribution 

(CPC 887) 

1. Inga. 

2. Inga. 

k) Rekrytering och förmedling av personal 

(CPC 872) 

1. Inga. 

2. Inga. 

m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 

(CPC 8675) 

1. Inga. 

2. Inga. 

n) Underhåll och reparation av utrustning (ej fartyg, luft
fartyg eller annan transportutrustning) 

(CPC 6112, 6122, 633+8861-8866) 

Inklusive underhåll och reparation av bilar 

(CPC 8867). 

1. Inga. 

2. Inga. 

o) Tjänster som omfattar rengöring av byggnader 

(CPC 874) 

1. Inga. 

2. Inga. 

p) Fototjänster (utom flygfoto) 

(CPC 875) 

1. Obundet. 

2. Inga.
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q) Paketeringstjänster 

(CPC 876) 

1. Inga. 

2. Inga. 

r) Tryckning och förlagsverksamhet 

(CPC 88442) 

1. Inga. 

2. Inga. 

s) Konferenstjänster 

(CPC 87909)* 

1. Inga. 

2. Inga. 

t) Övrigt 

— Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Specialdesign 

(CPC 87907) 

1. Inga. 

2. Inga. 

II. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 

1 och 2 Post- och budtjänster (inklusive expressutdelning) ( 1 ) 

Tjänster som rör hantering ( 2 ) av försändelser enligt föl
jande lista över undersektorer, oavsett om de skickas 
inom landet eller till utlandet. För följande åtaganden inne
fattar skriftliga meddelanden inte vanliga brev ( 3 ) som väger 
under 50 gram och vykort. 

i) Hantering av adresserade skriftliga meddelanden på 
vilket fysiskt medium som helst ( 4 ), däribland 

— hybridpost 

— direktbrev 

ii) Hantering av adresserade paket ( 5 ). 

iii) Hantering av adresserade pressprodukter ( 6 ) 

iv) Hantering av de försändelser som avses i i–iii ovan 
som rekommenderade eller assurerade brev 

v) Expressutdelning ( 7 ) av de försändelser som avses i i–iii 
ovan 

vi) Hantering av icke-adresserade försändelser 

vii) Dokumentutväxling ( 8 ) 

viii) Andra tjänster som inte har angetts någon annanstans 

1. 2. Licensieringssystem kan inrättas för undersektorerna 
i–iv som lyder under skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Dessa licenser kan med
föra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhäll
somfattande tjänster eller betala en finansiell avgift 
till en kompensationsfond. Inga för undersektorerna 
v–viii. 

3. Telekommunikationstjänster 

Grundläggande telekommunikationstjänster: 

a) Rösttelefoni 

(CPC 7521) 

1. Inga. 

2. Inga.
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b) Paketkopplade dataöverföringstjänster 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Kretskopplade dataöverföringstjänster 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Telextjänster 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Telegraftjänster 

(CPC 7522) 

1. Inga. 

2. Inga. 

f) Telefaxtjänster 

(CPC 7521**+7529**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

g) Privata förhyrda förbindelser 

(CPC 7522**+7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

o) Övriga 

— Mobila röst- och datatjänster 

(CPC 75213) 

— Personsökning 

(CPC 75291) 

— Telekonferenstjänster 

(CPC 75292) 

— Integrerade telekommunikationstjänster, utom ra
dio- och tv-utsändningar ( 9 ) 

(CPC 7526) 

1. Inga. 

2. Inga. 

Mervärdestjänster inom telekommunikation 

h) E-post 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

i) Röstmeddelanden 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

j) Informationssökning och databassökning on-line 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga.
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k) Elektroniskt datautbyte (EDI) 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

l) Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och vidarebefordran 
samt hämtning 

(CPC 7523**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

m) Kod- och protokollkonvertering 1. Inga. 

2. Inga. 

n) Informations- och/eller databehandling on-line (inklu
sive transaktionsbehandling) 

(CPC 843**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

III. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 

— Mark- och grundarbeten 

(CPC 511) 

1. Inga. 

2. Inga. 

a) Allmänt byggarbete för byggnader 

(CPC 512) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Byggarbete för väg- och vattenbyggnad, inklusive 
muddring 

(CPC 513) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Montering och uppförande av prefabricerade byggnader 
samt installationsarbete 

(CPC 514+516) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Övrig slutbehandling av byggnader 

(CPC 517) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Övrigt 

— Särskilt byggnadsarbete 

(CPC 515) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med fö
rare 

(CPC 518) 

1. Inga. 

2. Inga. 

IV. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER 

a) Kommissionärstjänster 

(CPC 621, 6111, 6113, 6121) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Partihandelstjänster 

(CPC 6121, 61111, 6113, 622 (utom CPC 62262)) 

1. Inga. 

2. Inga.
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— Partihandelstjänster som rör böcker, tidningar och tid
skrifter (utom stationära) 

(CPC 62262) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Detaljhandel 

(CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, inklusive 
ljud- och videoinspelningar och band СРС 63234) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Franchising 

(CPC 8929) 

1. Inga. 

2. Inga. 

V. UTBILDNINGSTJÄNSTER 

a) Primärutbildning 

(CPC 921) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Sekundärutbildning 

(CPC 922) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Högre utbildning 

(CPC 923) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Vuxenutbildning 

(CPC 924) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Övriga utbildningstjänster 

(CPC 929) 

1. Inga. 

2. Inga. 

VI. MILJÖTJÄNSTER 

a) Avloppshantering 

(CPC 9401) 

1. Inga. 

2. Inga. 

a) Avfallshantering 

(CPC 9402) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Renhållning och liknande tjänster 

(CPC 9403) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Övrigt 

— Avgasrening 

(CPC 9404) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Bullerdämpning 

(CPC 9405) 

1. Inga. 

2. Inga.
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— Skydd av naturen och landskapet 

(CPC 9406) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— Övriga miljötjänster 

(CPC 9409) 

1. Inga. 

2. Inga. 

VII. FINANSIELLA TJÄNSTER 

1. Alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster. 

Utländska försäkringsföretag får tillhandahålla försäkringstjänster via filialer endast under fem år efter Ukrainas 
anslutning till WTO. 

i) Direktförsäkring (inbegripet koassurans): 

A) Tjänster avseende livförsäkring 

B) Tjänster avseende skadeförsäkring (inklusive sjö- 
och lufttransportförsäkring) 

ii) Tjänster avseende återförsäljning och retrocession 

iii) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, 
aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster 

1. Obundet, utom inga för: 

— försäkring av risker som rör sjöfart, kommersiell 
luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan för
säkring täcker något eller allt av följande: godset 
som transporteras, fordonet som transporterar god
set och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; 
och 

— återförsäkring, 

— försäkringsrelaterade tjänster. 

2. Inga. 

iv) Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agentur
verksamhet. 

1. Obundet, utom inga för: 

— försäkring av risker som rör sjöfart, kommersiell 
luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och 
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan för
säkring täcker något eller allt av följande: godset 
som transporteras, fordonet som transporterar god
set och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; 
och 

— återförsäkring. 

Efter fem år från anslutning till WTO: inga. 

2. Inga. 

2. Bankverksamhet och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster) 

v) Mottagande av insättningar och andra återbetalbara 
medel från allmänheten 

1. Inga. 

2. Inga. 

vi) Utlåning av alla slag inklusive konsumentkrediter, hy
potekskrediter, lånekrediter, factoring och finansiering 
av affärstransaktioner 

1. Inga. 

2. Inga. 

vii) Finansiell leasing 1. Inga. 

2. Inga.
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viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inklu
sive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar 

1. Inga. 

2. Inga. 

ix) Borgensförbindelser och garantier 1. Inga. 

2. Inga. 

x) Handel för egen eller annans räkning, på börs, genom 
direkthandel eller på annat sätt, av följande: 

— A) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, 
växlar och bankcertifikat) 

1. Inga. 

2. Inga. 

— B) Utländsk valuta 1. Inga. 

2. Inga. 

— C) Derivatinstrument innefattande, men inte begränsade 
till, terminer och optioner 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— D) Valuta- och ränteinstrument, inbegripet produkter 
som svappar och ränteterminer 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— E) Överlåtbara värdepapper 1. Inga. 

2. Inga. 

— F) Andra överlåtbara instrument, inklusive ädelmetaller 1. Inga. 

2. Inga. 

xi) Medverkan i emission av alla slags värdepapper, in
begripet som garant och som ombud (både inom 
den statliga och den privata sektorn), och tillhandahål
lande av tjänster i samband med sådana emissioner 

1. Inga. 

2. Inga. 

xii) Penningmarknadsmäkling 1. Inga. 

2. Inga. 

xiii) Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portfölj
förvaltning, alla former av fondförvaltning, pensions
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster 

1. Inga. 

2. Inga. 

xiv) Betalnings- och clearingtjänster för finansiella tillgång
ar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och an
dra överlåtbara instrument 

1. Inga. 

2. Inga.
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xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell infor
mation och bearbetning av finansiella data och till
hörande programvara av tillhandahållare av andra fi
nansiella tjänster 

1. Inga. 

2. Inga. 

xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till 
finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla 
verksamheter angivna under v–xv, inbegripet kredit
upplysning och kreditanalys, tillhandahållande av inve
steringsunderlag, investeringsrådgivning samt rådgiv
ning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion och 
affärsstrategi 

1. Inga. 

2. Inga. 

VIII. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRELATERADE TJÄNSTER SAMT SOCIALA TJÄNSTER 

a) Sjukhustjänster, inklusive sjukhusförvaltning 

(CPC 9311) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

b) Andra hälso- och sjukvårdstjänster 

(CPC 9319 (utom 93191)) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

c) Sociala tjänster 

(CPC 933**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

IX. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER 

a) Hotell och restauranger (inklusive catering), inklusive 
hotellförvaltning 

(CPC 641-643) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Resebyråer och researrangörer 

(CPC 7471) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Turistguidetjänster 

(CPC 7472) 

1. Inga. 

2. Inga. 

X. FRITIDS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER 

a) Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik 
och cirkusuppträdanden) 

(CPC 9619) utom biograftjänster och dansinstruktörs
tjänster andra än danssport 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— Biograftjänster 

(CPC 96199**) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— Dansinstruktörstjänster utom danssport 

(CPC 96195**) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

3. Inga.
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b) Nyhetsbyråtjänster 

(CPC 962) 

1. Inga. 

2. Inga. 

c) Biblioteks-, arkiv- och museitjänster och övriga kultur
tjänster 

(CPC 963) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

d) Sporttjänster (CPC 9641) och övriga fritidstjänster 

(CPC 9649) utom spel- och vadhållningstjänster 

1. Inga. 

2. Inga. 

XI. TRANSPORTTJÄNSTER 

1. Sjötransporttjänster 

— Internationell transport (gods och passagerare) 

(CPC 7211 och 7212 utom cabotage) 

1. a) Linjesjötransport: inga. 

b) Bulkfrakt, trampfart och övrig internationell sjöfart, 
inbegripet passagerartransport: Inga. 

2. Inga. 

— Godshantering i samband med sjöfart 

(CPC 741) 

— Lagring och magasinering 

(CPC 742) 

— Tullklarering för sjötransporttjänster 

— Containerterminal- och containerdepåtjänster 

— Agent- och mäklartjänster 

— Fraktspedition 

1. Obundet. 

2. Inga. 

2. Transport på inre vattenvägar 

a) Passagerar- och godstransport (utom cabotage) 

(CPC 7221 + CPC 7222) 

1. Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal 
om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till 
följd av Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa tra
fikrättigheter för operatörer som är baserade i de be
rörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna 
för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheim
konventionen om sjöfart på Rhen och Belgradkonven
tionen om sjöfarten på Donau. 

2. Inga. 

b) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7213) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Underhåll och reparation av fartyg 

(CPC 8868**) 

1. Inga. 

2. Inga.
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e) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7224) 

1. Inga. 

2. Inga. 

f) Stödtjänster för transport på inre vattenvägar 

(CPC 745) 

1. Inga. 

2. Inga. 

3. Lufttransporttjänster 

a) Reparation och underhåll av flygplan 1. Inga. 

2. Inga. 

b) Försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster 1. Inga. 

2. Inga. 

c) Datoriserade bokningssystem (CRS) 1. Inga. 

2. Inga. 

4. Järnvägstransporttjänster 

a), b) Passagerar- och godstransport 

(CPC 7111+7112) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

Off line: 

d) Underhåll och reparation av utrustning för järnvägs
transport 

(CPC 8868**) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Stödtjänster för järnvägstransport 

(CPC 743) 

1. Inga. 

2. Inga. 

5. Vägtransporttjänster 

a) Passagerartransport 

(CPC 7121+7122) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

b) Godstransport 

(CPC 7123) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

c) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör 

(CPC 7124) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Underhåll och reparation av utrustning för vägtransport 

(CPC 6112+8867) 

1. Inga. 

2. Inga. 

e) Stödtjänster för vägtransporttjänster 

(CPC 744) 

1. Inga. 

2. Inga.

SV L 161/1720 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



6. Transport i rörledning 

a) Transport av bränsle 

(CPC 7131) 

1. Inga. 

2. Inga. 

b) Transport av andra varor 

(CPC 7139) 

1. Inga. 

2. Inga. 

7. Kringtjänster för alla transportsätt utom sjötransport 

a) Godshantering 

(CPC 741) 

1. Obundet för marktjänster för lufttransport 

2. Inga. 

b) Lagring och magasinering 

(CPC 742) 

1. Obundet för marktjänster för lufttransport 

2. Inga. 

c) Agent- och mäklartjänster inom godstransport 

(CPC 748) 

1. Inga. 

2. Inga. 

d) Övrigt 

— Transportinspektion 

(ingår i CPC 749) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

XII. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE HAR ANGETTS NÅGON ANNANSTANS 

— Skönhetsvård och tjänster för fysiskt välbefinnande 

— Massage utom terapeutisk massage 

(ingår i CPC Ver. 1.0: 97230) ( 10 ) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— Kurortstjänster 

(ingår i CPC Ver. 1.0: 97230)10 ( 10 ), inklusive kurorts
förvaltning 

1. Obundet. 

2. Inga. 

— Hårvård och annan skönhetsvård 

(CPC 9702) 

1. Obundet. 

2. Inga. 

( 1 ) Åtagandet för post- och budtjänster och expressutdelning gäller kommersiella operatörer med alla ägandeformer, både privata och 
statliga. 

( 2 ) I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning. 
( 3 ) Ordinarie utdelning vid avsändning via brevlåda eller postkontor och utdelning till brevlåda på angiven adress utan kvitton. 
( 4 ) T.ex. brev och vykort. 
( 5 ) Böcker och kataloger ingår i denna undersektor. 
( 6 ) Tidskrifter och tidningar. 
( 7 ) Med expressutdelning avses påskyndad insamling, transport och utdelning av dokument, trycksaker, paket, varor eller andra föremål, 

varvid föremålen spåras och kontrolleras under hela tjänstens utförande. 
( 8 ) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig 

utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelse som hanteras 
av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata. 

( 9 ) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler 
till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna. 

( 10 ) Denna underkategori omfattar inte läkarvård, jfr 931.
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BILAGA XVI-F TILL KAPITEL 6 

FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH 
OBEROENDE YRKESUTÖVARE 

Ukraina 

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de tjänstesektorer som liberaliserats enligt artiklarna 101.2 och 102.2 
(tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) och där begränsningar 
gäller för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare samt begräns
ningarnas omfattning. 

2. Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs. 

Ukraina gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende 
yrkesutövare för någon annan tjänstesektor än de som uttryckligen förtecknas nedan. 

3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors 
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N o 77, CPC prov, 1991, och 

b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistik
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N o 77, CPC ver. 1.0, 
1998. 

4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller inte 
om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt 
eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter. 

5. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning enligt artiklarna 101.2 och 102.2 (tjäns
televerantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare). Dessa åtgärder (t.ex. krav 
på att ha licens, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, 
inbegripet språkexamina och krav på att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten 
utövas) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis 
och oberoende yrkesutövare från EU-parten och dess medlemsstater. 

6. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat. 

7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt i de relevanta sektorerna som angetts 
av Ukraina i dess lista (bilaga XVI-D eller bilaga XVI-E) till kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk 
handel) i avdelning IV i detta avtal. 

8. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och 
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Juridisk rådgivning angående folkrätt och utländsk rätt 

(ingår i CPC 861) 

Inga.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Redovisnings- och bokföringstjänster 

(CPC 86212 utom ”revision”, CPC 86213, CPC 86219 och 
CPC 86220) 

Inga. 

Skatterådgivning 

(CPC 863) ( 1 ) 

Inga. 

Arkitekttjänster 

och 

Stadsplanering och landskapsarkitektur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

Inga. 

Ingenjörstjänster 

och 

Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

Inga. 

Datatjänster och tillhörande tjänster 

(CPC 84) 

Inga. 

Forsknings- och utvecklingstjänster 

(CPC 851, 852 utom psykologtjänster ( 2 ), 853) 

Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forsknings
organ. 

Reklam 

(CPC 871) 

Inga. 

Organisationskonsulttjänster 

(CPC 865) 

Inga. 

Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster 

(CPC 866) 

Inga. 

Teknisk provning och analys 

(CPC 8676) 

Inga. 

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 

(CPC 8675) 

Inga. 

Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

Inga. 

Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstransport 

(ingår i CPC 8868) 

Inga. 

Underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar, snös
kotrar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i CPC 8868) 

Inga. 

Underhåll och reparation av luftfartyg och delar till luftfartyg 

(ingår i CPC 8868) 

Inga.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

Underhåll och reparation av metallvaror, maskiner (inte kon
torsmaskiner), utrustning (inte transport- och kontorsutrust
ning) samt hushållsartiklar och personliga artiklar ( 3 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 och CPC 8866) 

Inga. 

Översättning 

(CPC 87905, utom officiell eller auktoriserad verksamhet) 

Inga. 

Markundersökning 

(CPC 5111) 

Inga. 

Miljötjänster 

(CPC 9401 ( 4 ), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ( 5 ), ingår i 
CPC 94060 ( 6 ), CPC 9405, ingår i CPC 9406, CPC 9409) 

Inga. 

Resebyråer och researrangörer (inbegripet reseledare ( 7 )) 

(CPC 7471) 

Inga. 

Andra underhållningstjänster än audiovisuella tjänster (in
begripet teater, levande musik, cirkusuppträdanden och dis
kotek) 

(CPC 9619) 

Hög kvalifikation ( 8 ) kan krävas. 

( 1 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående 
folkrätt och utländsk rätt. 

( 2 ) Del av CPC 85201, som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster. 
( 3 ) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster. 
( 4 ) Motsvarar avloppshantering. 
( 5 ) Motsvarar avgasrening. 
( 6 ) Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet. 
( 7 ) Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda platser. 
( 8 ) Om kvalifikationen inte har erhållits i Ukraina får Ukraina göra en bedömning av om kvalifikationen är likvärdig med den 

kvalifikation som krävs i dess territorium.
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BILAGA XVII 

TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING 

Artikel 1 

Tillämpningsområde 

1. I denna bilaga föreskrivs tillnärmning av parternas lagstiftning inom följande sektorer: finansiella tjänster, tele
tjänster, post- och budtjänster och internationella sjötransporttjänster (nedan kallade sektorer som omfattas av tillnärmning av 
lagstiftning). 

2. Tillämpliga bestämmelser i Europeiska unionens akter inom de sektorer som omfattas av tillnärmning av lagstiftning 
anges i tilläggen XVII-2–XVII-5 (nedan kallade tilläggen). 

3. Särskilda regler om övervakning av processen för tillnärmning av lagstiftningen finns i tillägg XVII-6. 

Artikel 2 

Allmänna principer och skyldigheter för tillnärmning av lagstiftningen 

1. De tillämpliga bestämmelserna i de akter som anges i tilläggen XVII-2–XVII-5 ska vara bindande för parterna i 
enlighet med de allmänna anpassningar och förfaranderegler som fastställs i tillägg XVII-1 och de särskilda ordningar som 
fastställs i tilläggen XVII-2–XVII-5. Parterna ska säkerställa ett fullständigt införlivande av dessa bestämmelser ( 1 ). 

2. De tillämpliga bestämmelserna i de akter som avses i punkt 1 ska införas i Ukrainas interna rättsordning på följande 
sätt: 

a) En akt som motsvarar en EU-förordning eller ett EU-beslut ska införas som sådan i Ukrainas interna rättsordning. 

b) En akt som motsvarar ett EU-direktiv ska införas på så sätt att de ukrainska myndigheterna bestämmer form och 
metod för införlivandet. 

3. Parterna ska samarbeta för att säkerställa att Ukraina följer bestämmelserna i denna bilaga genom 

— regelbundet samråd inom handelskommittén om tolkningen av de tillämpliga bestämmelserna för de sektorer som 
omfattas av tillnärmning av lagstiftningen och andra därmed sammanhängande områden som omfattas av avtalet, 

— regelbundna diskussioner om institutionella frågor, kapacitetsfrågor och resursfrågor som är av betydelse för tillnärm
ningen av lagstiftningen, 

— samråd och informationsutbyte om befintlig och ny lagstiftning i enlighet med avdelning VII (Institutionella bestäm
melser, allmänna bestämmelser och slutbestämmelser) i detta avtal. 

4. Parterna ska underrätta varandra om sina respektive myndigheter som ansvarar för de sektorer som omfattas av 
tillnärmning av lagstiftning. 

5. I enlighet med principen om lojalt samarbete ska parterna med fullständig ömsesidig respekt bistå varandra när de 
fullgör de uppgifter som följer av denna bilaga och dess tillägg. Parterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa 
fullgörandet av de skyldigheter som följer av denna bilaga och dess tillägg eller av EU-institutionernas akter. Parterna ska 
underlätta förverkligandet av tillnärmningen av lagstiftningen och undvika att vidta åtgärder som skulle kunna äventyra 
eller fördröja förverkligandet av målen i detta avtal.
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Artikel 3 

Tillnärmning av lagstiftning innan fullständig inremarknadsbehandling beviljats inom en specifik sektor 

1. I enlighet med artiklarna 114, 124, 133 och 139 i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) 
och kapitel 7 (Löpande betalningar och kapitalrörelser) i avdelning IV i detta avtal samt artikel 2.1 i denna bilaga ska 
Ukraina införliva och fortlöpande genomföra den befintliga EU-lagstiftning som anges i tilläggen i sin inhemska rätts
ordning i enlighet med artikel 2.2 i denna bilaga. 

2. För att garantera rättssäkerheten kommer EU-parten att regelbundet skriftligen underrätta Ukraina och handels
kommittén om all ny eller ändrad sektorspecifik EU-lagstiftning. 

3. Handelskommittén ska inom tre månader lägga till varje ny eller ändrad EU-rättsakt till tilläggen. När en ny eller 
ändrad EU-rättsakt har lagts till i relevant tillägg ska Ukraina införliva lagstiftningen i sin inhemska rättsordning i enlighet 
med artikel 2.2 i denna bilaga. Handelskommittén ska också besluta om en preliminär tidsfrist för införlivande av akten. 

4. Om Ukraina förväntar sig särskilda problem med införlivandet av en EU-rättsakt i sin inhemska lagstiftning ska 
Ukraina genast underrätta EU och handelskommittén om detta. Handelskommittén får besluta om Ukraina under 
exceptionella omständigheter delvis och tillfälligt kan medges undantag från införlivandeskyldigheten enligt artikel 3.3 
i denna bilaga. 

5. Om handelskommittén medger ett sådant undantag med stöd av artikel 3.4 i denna bilaga ska Ukraina regelbundet 
rapportera om framstegen med införlivandet av relevant EU-lagstiftning. 

Artikel 4 

Bedömning av införlivandet och genomförandet av EU-lagstiftningen och kompletterande marknadstillträde 

1. Ukrainas successiva övergång till ett fullständigt antagande och införlivande av alla tillämpliga bestämmelser inom 
de sektorer som omfattas av tillnärmning av lagstiftning ska regelbundet bedömas och övervakas i enlighet med 
tillägg XVII-6. 

2. När Ukraina anser att villkoren för slutförandet av antagandet och införlivandet, inklusive tillräcklig övervaknings
kapacitet och tillräckliga övervakningssystem, för alla tillämpliga bestämmelser inom en viss sektor eller vissa sektorer 
som omfattas av tillnärmning av lagstiftning har uppfyllts, ska Ukraina underrätta Europeiska unionen om att en 
heltäckande bedömning bör göras av den sektorn. Bedömningen ska utföras av Europeiska unionen i samarbete med 
Ukraina i enlighet med de principer som anges i tillägg XVII-6. När bedömningen har slutförts ska Europeiska unionen 
lägga fram ett förslag till beslut för handelskommittén. 

3. Om Europeiska unionen på grundval av den bedömning som avses i punkt 2 fastställer att villkoren är uppfyllda 
ska Europeiska unionen underrätta handelskommittén om detta. Handelskommittén får därefter besluta att parterna ska 
bevilja varandra inremarknadsbehandling med avseende på den eller de tjänstesektorer som omfattas av tillnärmningen av 
lagstiftning. Förutsättningen för en sådan behandling är att följande villkor uppfylls inom de berörda sektorerna: 

— Att det inte finns några begränsningar av etableringsfriheten för juridiska personer från EU eller Ukraina inom deras 
respektive territorier och att de juridiska personer som bildas i enlighet med lagstiftningen i en EU-medlemsstat eller 
Ukraina och som har sina säten, centrala förvaltningar eller huvudsakliga verksamhetsorter inom parternas territorier, 
inom ramen för detta avtal, behandlas på samma sätt som juridiska personer i EU:s medlemsstater eller Ukraina. Detta 
ska också gälla vid etablering av kontor, filialer eller dotterbolag av juridiska personer i EU eller Ukraina som är 
etablerade inom den andra partens territorium. 

— Att det inte finns några begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster för en juridisk person inom den andra 
partens territorium för personer från EU:s medlemsstater och Ukraina som är etablerade i EU eller Ukraina. 

4. Vid denna behandling ska alla relevanta definitioner i artikel 86 i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och 
elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal tillämpas.
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5. Denna behandling ska för den part som är berörd inte tillämpas på verksamhet som hos den parten är förenad med 
myndighetsutövning, om än endast tillfälligt. 

6. För att förtydliga, sådan behandling ska inte inbegripa rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare eller 
rätt att bilda och driva företag och ska inte hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa 
till eller tillfälliga vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas 
integritet och se till att fysiska personers förflyttning över dessa sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte till
lämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller inskränker de förmåner som tillkommer någon part enligt villkoren i 
avtalet. ( 1 ) 

7. Punkt 3 och åtgärder som vidtagits med stöd av denna punkt ska inte hindra tillämpning av bestämmelser i lagar 
och andra författningar som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare och som grundas på hänsyn till 
allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

8. Om Europeiska unionen fastställer att villkoren för att bevilja inremarknadsbehandling inte är uppfyllda ska den 
underrätta handelskommittén om detta. Europeiska unionen ska i enlighet med tillägg XVII-6 rekommendera att Ukraina 
vidtar särskilda åtgärder samt fastställa en tidsfrist inom vilken dessa förbättringar rimligen kan införas. Före tidsfristens 
utgång ska en andra bedömning och, om nödvändigt, ytterligare bedömningar göras för att fastställa om de rekom
menderade åtgärderna faktiskt har genomförts på ett tillfredsställande sätt. 

Artikel 5 

Ukrainas införlivande av EU-lagstiftning efter beviljande av fullständig inremarknadsbehandling inom en specifik 
sektor 

1. Europeiska unionen ska bibehålla sin rätt att anta ny lagstiftning eller ändra sin befintliga lagstiftning inom de 
sektorer som omfattas av tillnärmning av lagstiftning. Europeiska unionen ska skriftligen och i god tid underrätta Ukraina 
och handelskommittén om alla nya rättsligt bindande akter inom de sektorer som omfattas av tillnärmning av lagstiftning 
när de har antagits av Europeiska unionen. 

2. Handelskommittén ska inom tre månader besluta att lägga till en viss ny eller ändrad EU-rättsakt till tilläggen. 

3. När en ny eller ändrad EU-rättsakt har lagts till i relevant tillägg ska Ukraina i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i 
denna bilaga införliva och genomföra lagstiftningen i sin inhemska rättsordning enligt följande tidsfrister: 

a) En förordning ska införlivas och tillämpas senast tre månader efter den dag för ikraftträdandet som anges i för
ordningen, om inte handelskommittén beslutar något annat. 

b) Ett direktiv ska införlivas och tillämpas senast tre månader efter utgången av den införlivandeperiod som anges i 
direktivet, om inte handelskommittén beslutar något annat. 

Ukraina ska se till att landets rättsordning vid utgången av den relevanta tidsperioden är fullständigt förenlig med den 
EU-rättsakt som ska införlivas. 

4. En bedömning av införlivandet ska utföras av Europeiska unionen i samarbete med Ukraina i enlighet med de 
principer som anges i tillägg XVII-6. 

5. Om Ukraina förväntar sig särskilda problem med införlivandet av en ny eller ändrad EU-rättsakt i sin inhemska 
lagstiftning ska Ukraina genast underrätta Europeiska unionen och handelskommittén om detta. Handelskommittén får 
besluta om Ukraina under exceptionella omständigheter delvis och tillfälligt kan medges undantag från sina införlivandes
kyldigheter enligt artikel 5.3 i denna bilaga när det gäller nya eller ändrade EU-rättsakter. Om handelskommittén medger 
ett sådant undantag ska Ukraina regelbundet rapportera om framstegen med införlivandet av relevant EU-lagstiftning.
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6. Om det trots tillämpningen av artikel 5.2, 5.3 och 5.5 i denna bilaga inte är möjligt att nå en överenskommelse om 
att lägga till ny eller ändrad EU-lagstiftning till tilläggen inom tre månader efter att handelskommittén har underrättats får 
Europeiska unionen besluta att tillfälligt avbryta inremarknadsbehandlingen inom den berörda sektorn. Om Ukraina anser 
att åtgärderna för tillfälligt avbrytande är oproportionerliga får någondera av parterna begära tvistlösning i enlighet med 
artikel 7 i denna bilaga. Åtgärderna för tillfälligt upphävande ska omedelbart upphävas efter det att handelskommittén, i 
fråga om nya eller ändrade EU-rättsakter, har uppdaterat det berörda tillägget eller finner en annan lösning på problemet 
som godtas av bägge parter. 

7. När Ukraina vill anta ny lagstiftning eller ändra sin befintliga lagstiftning inom de sektorer som omfattas av 
tillnärmning av lagstiftning ska de rapporterings- och bedömningskrav som anges i tillägg XVII-6 tillämpas. 

Artikel 6 

Tolkning 

I den mån som bestämmelserna i detta avtal och de tillämpliga bestämmelser som anges i tilläggen i allt väsentligt är 
identiska med motsvarande regler i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och med akter som antagits med 
stöd av det fördraget ska dessa bestämmelser när de införlivas och tillämpas tolkas i enlighet med relevanta avgöranden i 
Europeiska unionens domstol. 

Artikel 7 

Underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna i denna bilaga 

1. Om en part anser att den andra parten inte fullgör de skyldigheter som fastställs i denna bilaga ska den genast 
skriftligen underrätta den andra parten och handelskommittén om detta. 

2. Den berörda parten får lämna en formell begäran till den andra parten och handelskommittén om att den fråga 
tvisten gäller ska lösas och ska lämna alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen. 

3. Efter en sådan begäran ska reglerna och förfarandena i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal tillämpas. 

4. Om det konstateras att en part inte följer ett avgörande i skiljenämnden eller om det föreligger exceptionella 
omständigheter som kräver brådskande åtgärder, ska den andra parten, genom undantag från artiklarna 312, 313 och 
315.1 i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal, ha rätt att genast tillfälligt upphäva de skyldigheter som följer 
av artikel 4.3 i denna bilaga. 

5. Åtgärderna för tillfälligt upphävande ska omedelbart upphävas efter det att den berörda parten till fullo har rättat sig 
efter skiljenämndens rapport. 

Artikel 8 

Skyddsåtgärder – principer 

1. Om det hos någon av parterna har uppstått eller riskerar att uppstå allvarliga problem av sektorspecifik eller 
regional karaktär som rör ekonomin, samhället eller miljön får den berörda parten vidta lämpliga skyddsåtgärder med 
hänsyn till den behandling som beviljats enligt artikel 4.3 i denna bilaga på de villkor och enligt de förfaranden som 
fastställs i artikel 9.1–9.6 i denna bilaga. 

2. Dessa skyddsåtgärder ska med avseende på tillämpningsområde och varaktighet begränsas till vad som är absolut 
nödvändigt för att åtgärda situationen inom den berörda sektorn eller regionen. Åtgärder som i minsta möjliga mån stör 
genomförandet av detta avtal ska prioriteras. 

Artikel 9 

Skyddsåtgärder – förfaranden 

1. Om en part överväger att vidta skyddsåtgärder ska den underrätta den andra parten om sin avsikt genom handels
kommittén och lämna alla relevanta uppgifter.
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2. Parterna ska genast inleda samråd i handelskommittén för att finna en lösning som godtas av bägge parter. En part 
ska avstå från att vidta skyddsåtgärder tills försök har gjorts att finna en lösning som godtas av bägge parter. 

3. Den berörda parten får inte vidta skyddsåtgärder förrän en månad har förflutit från dagen för underrättelsen enligt 
punkt 1 i denna artikel, såvida inte samrådet enligt punkt 2 i denna artikel har slutförts innan den nämnda tidsfristen har 
löpt ut. Om en förundersökning inte kan göras på grund av exceptionella omständigheter som kräver brådskande åtgärder 
får en part, genom undantag från detta krav, omedelbart tillämpa de skyddsåtgärder som är absolut nödvändiga för att 
åtgärda situationen. 

4. Den berörda parten ska utan dröjsmål underrätta handelskommittén om de skyddsåtgärder som vidtagits och lämna 
alla relevanta uppgifter. 

5. Varje skyddsåtgärd ska upphävas så snart de faktorer som ledde till att åtgärden vidtogs inte längre föreligger. 

6. De skyddsåtgärder som vidtas ska vara föremål för fortlöpande samråd i handelskommittén i syfte att se till att de 
avskaffas eller begränsas i sitt tillämpningsområde. 

7. Om det trots tillämpning av punkt 6 inte är möjligt att inom sex månader finna en lösning som bägge parter godtar 
och om skyddsåtgärden skapar en obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter inom den berörda sektorn får den 
berörda parten vidta sådana proportionerliga åtgärder som är absolut nödvändiga för att återställa balansen. Åtgärder som 
i minsta möjliga mån påverkar tillämpningen av kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i 
avdelning IV i detta avtal och av denna bilaga med tillägg ska prioriteras. 

8. Den berörda parten ska utan dröjsmål underrätta handelskommittén om de åtgärder för återställande av balansen 
som vidtagits och lämna alla relevanta uppgifter. Varje åtgärd för återställande av balansen ska omedelbart upphävas så 
snart de faktorer som ledde till att åtgärden vidtogs inte längre föreligger. 

9. De åtgärder för återställande av balansen som vidtas ska vara föremål för fortlöpande samråd i handelskommittén i 
syfte att se till att de avskaffas eller begränsas i sitt tillämpningsområde. 

Artikel 10 

Särskilda bestämmelser om finansiella tjänster 

1. När det gäller finansiella tjänster eller en specifik sektor eller delsektor av finansiella tjänster ska inget i detta avtal 
tolkas så att det begränsar parternas befogenhet att vidta alla lämpliga och omedelbara åtgärder i enlighet med artikel 126 
(Försiktighetsklausul) i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal efter 
det att inremarknadsbehandling har beviljats. 

2. Ingen åtgärd som antas i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 får bli föremål för det tvistlösningsförfarande som 
fastställs i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal. 

Artikel 11 

Ändring av denna bilaga 

Handelskommittén får besluta om ändringar av bestämmelserna i denna bilaga XVII om den anser att det är nödvändigt.
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Tillägg XVII-1 

ALLMÄNNA ANPASSNINGAR OCH FÖRFARANDEREGLER 

Bestämmelserna i de akter som anges i tilläggen XVII-2–XVII-5 (nedan kallade tilläggen) ska tillämpas i enlighet med detta 
avtal och punkterna 1–6 i detta tillägg, om inte annat föreskrivs i tilläggen. De särskilda anpassningar som är nödvändiga 
för enskilda akter anges i tilläggen. 

Detta avtal ska tillämpas enligt förfarandereglerna i punkterna 7, 8 och 9 i detta tillägg. 

1. Inledande delar till akterna 

Ingresserna till de angivna akterna anpassas inte för detta avtals syften. De gäller i den utsträckning de inom ramen för 
detta avtal är av betydelse för den korrekta tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i dessa akter. 

2. Särskild terminologi i akterna 

Följande termer som används i de akter som anges i bilaga XVII till detta avtal ska förstås på följande sätt: 

a) Med termen gemenskapen eller Europeiska unionen ska förstås EU–Ukraina. 

b) Med termerna gemenskaps- eller EU-rätt, gemenskaps- eller EU-lagstiftning, gemenskaps- eller EU-instrument samt EG- 
fördraget eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska förstås frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina. 

c) Med termen Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller Europeiska unionens officiella tidning ska förstås parternas 
officiella tidningar. 

3. Hänvisningar till medlemsstater 

När de akter som anges i tilläggen XVII-2–XVII-5 till detta avtal innehåller hänvisningar till medlemsstat eller medlems
stater ska hänvisningarna förstås på så sätt att de förutom Europeiska unionens medlemsstater även omfattar Ukraina. 

4. Hänvisningar till territorier 

När de akter det hänvisas till innehåller hänvisningar till gemenskapens eller Europeiska unionens territorium eller den 
gemensamma marknaden ska hänvisningarna för detta avtals syften förstås som hänvisningar till parternas territorier 
enligt definitionen i artikel 483 i detta avtal. 

5. Hänvisningar till institutioner 

När de akter det hänvisas till innehåller hänvisningar till EU:s institutioner, kommittéer eller andra organ ska detta 
förstås på så sätt att Ukraina inte kommer att bli medlem av dessa institutioner, kommittéer eller organ. 

6. Rättigheter och skyldigheter 

De rättigheter och skyldigheter som EU-medlemsstaterna eller deras offentliga enheter, företag eller enskilda personer 
ges och åläggs i förhållande till varandra ska förstås som att de ges eller åläggs de avtalsslutande parterna, och de 
senare ska också, i förekommande fall, förstås som deras behöriga myndigheter, offentliga enheter, företag eller 
enskilda personer. 

7. Samarbete och informationsutbyte 

För att underlätta för parternas behöriga myndigheter att utöva sina befogenheter ska dessa myndigheter på begäran 
utbyta all information med varandra som är nödvändig för ett korrekt genomförande av detta avtal.
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8. Hänvisning till språk 

Parterna ska i de förfaranden som fastställs inom ramen för detta avtal ha rätt att använda vilket som helst av de 
officiella språken vid Europeiska unionens institutioner eller i Ukraina. Om ett språk som inte är ett officiellt språk vid 
Europeiska unionens institutioner används i ett officiellt dokument ska en översättning till ett sådant officiellt språk 
samtidigt lämnas in. 

9. Ikraftträdande och införlivande av akterna 

De bestämmelser om ikraftträdande eller införlivande av de tillämpliga bestämmelser det hänvisas till i de akter som 
anges i bilagorna saknar betydelse för detta avtals syften. Ukrainas tidsfrister och datum för antagande av tillämpliga 
bestämmelser och för säkerställande av akternas fullständiga införlivande anges i de ordningar som specificeras i 
bilagorna.
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Tillägg XVII-2 

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER 

Om inget annat anges ska de tillämpliga bestämmelserna i nedanstående EU-akter tillämpas i enlighet med bestämmel
serna om allmänna anpassningar i tillägg XVII-1. Särskilda anpassningar för varje enskild akt anges vid behov nedan. 

Tillämpliga bestämmelser som ska antas: 

A. Bankväsende 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning) (nedan kallat direktiv 2006/48/EG) 

Tidsplan: Tillämpliga bestämmelser i direktivet ska införlivas enligt följande tidsplan: 

Förväntade framsteg med antagandet av EU:s bestämmelser 
om kreditinstitut 

Tillämpliga bestämmelser i 
direktiv 2006/48/EG 

Förväntad tidsplan för 
införlivande 

Krav för rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut 

Avdelning II Fyra år 

Förbindelser med tredjeländer Avdelning IV Fyra år 

Principer för tillsynsansvar Avdelning V kapitel 1 avsnitt 2–4 Fyra år 

Fastställande av kapitalbas Avdelning V kapitel 2 avsnitt 1 Fyra år 

Bestämmelser om stora exponeringar Avdelning V kapitel 2 avsnitt 5 Fyra år 

Bestämmelser avseende risker enligt Basel I: 

— Kapitalkrav för kreditrisk 

— Kapitalkrav för positionsrisk, avvecklingsrisk och 
motpartsrisk, valutarisk och råvarurisk 

— Utom tillämpning av artikel 123 och avdelning 
V kapitel 5, dvs. tillsynsbedömning och skyldig
het att lämna uppgifter 

Avdelning V kapitel 2 avsnitt 2 Fyra år 

Övriga bestämmelser i direktivet (enligt Basel II), 
särskilt följande: 

— Kapitalkrav för kreditrisk 

— Kapitalkrav för operativ risk 

— Kapitalkrav för positionsrisk, avvecklingsrisk och 
motpartsrisk, valutarisk och råvarurisk 

— Tillämpning av artikel 123 och avdelning V ka
pitel 5, dvs. tillsynsbedömning och skyldighet att 
lämna uppgifter 

Avdelning V kapitel 4 om tillsyn 

Sex år 

Kommissionens direktiv 2007/18/EG av den 27 mars 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG när det gäller uteslutande från eller införande i dess tillämpningsområde av vissa institut och behandling 
av exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG av den 5 september 2007 om ändring av rådets direktiv 
92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och 
utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och 
kreditinstitut (omarbetning) (nedan kallat direktiv 2006/49/EG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas enligt följande tidsplan: 

Förväntade framsteg med antagandet av EU:s bestämmelser 
om värdepappersföretag 

Tillämpliga bestämmelser i 
direktiv 2006/49/EG 

Förväntad tidsfrist för 
Ukrainas införlivande 

Startkapital Kapitel 2 Fyra år 

Fastställande av handelslager Kapitel 3 Fyra år 

Kapitalbas Kapitel 4 Fyra år 

Bestämmelser avseende risker enligt Basel I: 

— Kapitalkrav för kreditrisk 

— Kapitalkrav för positionsrisk, avvecklingsrisk och 
motpartsrisk, valutarisk och råvarurisk 

Kapitel 5 avsnitt 1 Fyra år 

Övriga bestämmelser i direktivet Sex år 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, 
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 
73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och 
andra finansiella institut 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direktiven 
78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd 
redovisning i vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1733



Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 
83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker 
och andra finansinstitut samt försäkringsföretag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och 
sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd 
redovisning för försäkringsföretag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Rådets direktiv 89/117/EEG av den 13 februari 1989 om skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisnings
handlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan 
medlemsstat 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av 
kreditinstitut 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

B. Försäkringsväsende 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (omarbetning) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal, med undantag av 
artiklarna 127 och 17c, som ska införlivas senast åtta år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motor
fordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (kodifierad version) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom två år, med undantag av artikel 9 som ska införlivas senast 
åtta år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkrings
företag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Commission Recommendation of 18 December 1991 on insurance intermediaries (92/48/EEC) [ej översatt till svenska] 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ krävs. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjäns
tepensionsinstitut 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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C. Värdepapper 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument 
och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG 
samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och defini
tioner för tillämpning av det direktivet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, 
överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det 
direktivet 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentlig
göras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt 
offentliggörande av prospekt och annonsering 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1787/2006 av den 4 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas 
format, införlivande genomhänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven 
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig mark
nadspåverkan (marknadsmissbruk) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, 
upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som 
utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig 
marknadspåverkan 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2003/125/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge 
intressekonflikter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG av den 7 november 2000 om ändring av rådets direktiv 
85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG och 93/22/EEG i fråga om utbyte av information med tredje land 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell 
notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG av den 5 april 2006 om ändring av direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 211/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt när 
emittenten har en komplex finansiell historia eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande
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Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fast
ställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/11/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2003/71/EG om de 
prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel vad gäller kom
missionens genomförandebefogenheter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/26/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2003/6/EG om 
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) vad gäller kommissionens genomförandebefogen
heter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1289/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) 
nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i 
prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

D. Fondföretag 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författ
ningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i 
avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmäl
ningsförfarande 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för 
investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats
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Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kom
munikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar 
samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om 
samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

E. Marknadsinfrastruktur 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG av den 6 maj 2009 om ändring av direktiv 98/26/EG om 
slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande 
av finansiell säkerhet, vad gäller sammanlänkade system och kreditfordringar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring 
av betalningar och värdepapper 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

F. Betalningar 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre mark
naden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av 
direktiv 97/5/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

G. Bekämpning av penningtvätt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier 
för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs 
tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om 
betalaren som skall åtfölja överföringar av medel 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

H. Fri rörlighet för kapital och betalningar 

Artikel 63 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Artikel 64 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Artikel 65 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Artikel 66 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Artikel 75 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Artikel 215 i EUF-fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av denna fördragsbestämmelse. 

Bilaga I till direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 beträffande tillämpningen av artikel 67 i fördraget 

Tidsplan: Handelskommittén ska fem år efter ikraftträdandet av avtalet fatta ett slutgiltigt beslut om tidsplanen för 
införlivandet av bilaga I till direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988.
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Tillägg XVII-3 

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR TELETJÄNSTER 

Om inget annat anges ska de tillämpliga bestämmelserna i nedanstående EU-akter tillämpas i enlighet med bestämmel
serna om allmänna anpassningar i tillägg XVII-1. Särskilda anpassningar för varje enskild akt anges vid behov nedan. 

Tillämpliga bestämmelser som ska antas: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets di
rektiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 

— Fastställa relevanta marknader för varor och tjänster inom sektorn för elektronisk kommunikation som kan komma i 
fråga för förhandsreglering samt granska dessa marknader i syfte att fastställa om det finns ett betydande marknads
inflytande på dessa marknader. 

— Stärka oberoendet och förvaltningskapaciteten hos den nationella tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation 
(artikel 3.2). 

— Upprätta förfaranden för offentligt samråd om nya lagstiftningsåtgärder. 

— Upprätta effektiva mekanismer för överklagan av beslut av den nationella tillsynsmyndigheten för elektronisk kom
munikation. 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommuni
kationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets di
rektiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 

— Införa föreskrifter om allmän auktorisation samt begränsa behovet av enskilda licenser till särskilt vederbörligen 
motiverade fall. 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elek
troniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 

På grundval av en marknadsanalys i enlighet med ramdirektivet ska den nationella tillsynsmyndigheten för elektronisk 
kommunikation ålägga de operatörer som konstaterats ha ett betydande marknadsinflytande på de relevanta marknaderna 
lämpliga regleringsskyldigheter när det gäller 

— tillträde till och användning av specifika nätfaciliteter, 

— priskontroll för avgifter för tillträde och samtrafik, inklusive skyldigheter avseende information om kostnader, 

— insyn, icke-diskriminering och separat bokföring. 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal.

SV L 161/1740 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares 
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjäns
ter), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 

— Införa föreskrifter om skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster, inklusive upprättande av mekanismer för 
kostnader och finansiering. 

— Säkerställa tillvaratagandet av användarnas intressen och rättigheter, särskilt genom att införa nummerportabilitet och 
det europeiska nödnumret 112. 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 

— Anta en politik och föreskrifter för att säkerställa en enhetlig tillgång och effektiv användning av spektrum. 

Tidsplan: De åtgärder som tillämpningen av beslutet utmynnar i ska införlivas senast fyra år efter ikraftträdandet av detta 
avtal. 

Kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 

— Övervaka den sunda konkurrensen på marknaderna för elektronisk kommunikation, särskilt när det gäller kostnads
baserade priser för tjänsterna. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som 
bygger på eller utgörs av villkorad tillgång 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informations
samhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) 

Direktivet omfattar alla informationssamhällets tjänster, både mellan olika företag och mellan företag och konsumenter, 
dvs. alla tjänster som normalt tillhandahålls mot betalning, på distans, genom elektroniska medel och på individuell 
begäran av en mottagare av tjänsterna. 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elek
troniska signaturer 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Tillägg XVII-4 

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR POST- OCH BUDTJÄNSTER 

Om inget annat anges ska de tillämpliga bestämmelserna i nedanstående EU-akter tillämpas i enlighet med bestämmel
serna om allmänna anpassningar i tillägg XVII-1. Särskilda anpassningar för varje enskild akt anges vid behov nedan. 

Tillämpliga bestämmelser som ska antas: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av 
gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att 
ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande 
fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast två år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Tillägg XVII-5 

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR INTERNATIONELLA SJÖTRANSPORTER 

Om inget annat anges ska de tillämpliga bestämmelserna i nedanstående EU-akter tillämpas i enlighet med bestämmel
serna om allmänna anpassningar i tillägg XVII-1. Särskilda anpassningar för varje enskild akt anges vid behov nedan. 

Tillämpliga bestämmelser som ska antas: 

Sjösäkerhet – flaggstat/klassificeringssällskap 

Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som 
utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internatio
nella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Beslut om tillämpning 

Förteckning över godkända organisationer på grundval av rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om 
gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för 
sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed 

Tidsplan: Bestämmelserna i beslutet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Hamnstat 

Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, för
hindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och 
framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Övervakning av sjötrafik 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

a) Tekniska och operativa regler 

— Passagerarfartyg 

Rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro- 
ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-pas
sagerarfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

— Oljetankfartyg 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av 
krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets för
ordning (EG) nr 2978/94 

Tidsplanen för utfasningen av oljetankfartyg med enkelskrov kommer att följa tidsplanen i MARPOL-konventionen. 

— Bulkfartyg 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav 
och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

— Besättning 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

b) Miljö 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för 
fartygsgenererat avfall och lastrester 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast sex år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska 
föreningar på fartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Tekniska villkor 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som 
ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Sociala förhållanden 

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk 
behandling ombord på fartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast tre år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av 
European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) – 
Bilaga: det europeiska avtalet om arbetstidens förläggning för sjömän, utom klausul 16
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal, med undantag av 
klausul 16 som ska införlivas senast sju år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av bestäm
melser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas senast fem år efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Sjöfartsskydd 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet (utom bestämmelserna om kommissionens inspektioner) ska införlivas senast tre år 
efter ikraftträdandet av detta avtal. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg 
och i hamnanläggningar 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen (utom bestämmelserna om kommissionens inspektioner) ska införlivas senast tre 
år efter ikraftträdandet av detta avtal.
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Tillägg XVII-6 

BESTÄMMELSER OM ÖVERVAKNING 

1. Bestämmelser om informationsutbyte och samarbete 

För att säkerställa en korrekt tillämpning av bilaga XVII, särskilt artiklarna 2, 3, 4 och 5, ska parterna och deras 
berörda myndigheter och organ utbyta all information som är av betydelse för tillnärmningen och införlivandet av 
relevant EU-lagstiftning. Parterna ska säkerställa ett fullständigt administrativt samarbete. 

Parterna ska komma överens om förfaranden för informationsutbyte, inklusive en förteckning över relevanta myn
digheter med en kontaktpunkt för varje lagstiftningsakt som omfattas av tilläggen XVII-2–XVII-5. Endera parten har 
rätt att upprätta direkta kontakter med alla myndigheter och organ hos den andra parten som anges i ovan nämnda 
förteckning. 

Dokument som lämnas till EU ska alltid åtföljas av en version på engelska. EU kommer att kommunicera enbart på 
engelska, utom i de fall då något annat beslutas. 

2. Färdplan 

Inom sex månader efter ikraftträdandet av avtalet ska Ukraina för varje sektor lämna in en färdplan med närmare 
uppgifter om antagandet och införlivandet av alla sektorspecifika akter som avses i tilläggen XVII-2–XVII-5 (nedan 
kallade EU-rättsakter) samt lämna uppgifter om eventuella lagstiftningsrelaterade och institutionella förändringar som 
krävs, mellanliggande tidsfrister och en uppskattning av behoven av förvaltningskapacitet. Färdplanerna är preliminära 
och får justeras. 

3. Rapportering och bedömning 

När Ukraina anser att en viss EU-rättsakt har införlivats korrekt ska den underrätta EU om detta. Ukraina ska till 
kommissionens behöriga avdelning överlämna den interna akten med en jämförelsetabell (”införlivandetabell”) som i 
detalj visar hur den interna akten motsvarar varje artikel i EU-rättsakten och, i förekommande fall, en förteckning över 
de ukrainska rättsakter som måste ändras eller upphävas för ett fullständigt införlivande av EU-rättsakten. 

EU kommer att bedöma Ukrainas tillnärmning till EU-rättsakten på grundval av de ovan nämnda införlivandetabel
lerna, förteckningen över de ukrainska rättsakter som måste ändras eller upphävas samt annan relevant information 
som lämnats i enlighet med artikel 1 i detta tillägg. Den formella bedömningen kommer enbart att grundas på en 
jämförelse mellan de slutgiltiga rättsakterna och den specifika EU-rättsakten. 

Kommissionen behöriga avdelningar kommer att redovisa en bedömning av akten senast tolv veckor efter det att den 
officiellt överlämnades. Denna period får med vederbörlig motivering förlängas en gång. Om den bedömning som 
föreskrivs i föregående punkter visar att Ukraina inte åstadkommit en tillräcklig tillnärmning till en viss EU-rättsakt, 
ska EU, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4.3 och 5.3 i bilaga XVII om tillnärmning av lagstiftning, 
utfärda skriftliga rekommendationer om de åtgärder som är lämpliga att vidta för att säkerställa en fullständig 
samstämmighet med EU-rättsakten. Dessa rekommendationer får på begäran diskuteras i handelskommittén. 

Processen med den formella bedömningen av tillnärmningen till EU-rättsakten föregriper inte bedömningen av det 
faktiska antagandet och den faktiska efterlevnaden av EU-rättsakten enligt artiklarna 4.3 och 5.3 i bilaga XVII. 

4. Bedömning av framstegen med det faktiska antagandet och införlivandet av EU-rättsakterna 

Ukraina ska säkerställa att de myndigheter och organ inom landets jurisdiktion som ansvarar för den faktiska till
lämpningen av den nationella lagstiftning som antas i enlighet med artiklarna 114, 124, 133 och 139 i kapitel 6 
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) och kapitel 7 (Löpande betalningar och kapitalrörelser) i 
avdelning IV i detta avtal samt bilaga XVII jämförd med tilläggen XVII-2–XVII-5 kontinuerligt tillämpar och på ett 
adekvat sätt säkerställer efterlevnaden av all lagstiftning för vilken EU redan har gjort en positiv formell bedömning av 
Ukrainas tillnärmningsarbete samt all framtida EU-lagstiftning i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i bilaga XVII. 

Ukraina ska regelbundet och minst två gånger per år rapportera om framstegen med det allmänna införlivandet inom 
en viss sektor och om genomförandet av den färdplan som föreskrivs i artikel 2 i detta tillägg. Parterna ska komma 
överens om rapporternas exakta form och innehåll.
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Lägesrapporterna ska i enlighet med artikel 1 i detta tillägg överlämnas till kommissionens behöriga avdelning och får 
diskuteras i särskilda kommittéer eller organ som inrättas i enlighet med de institutionella ramarna i associering
savtalet. 

Ukraina ska överlämna tillräcklig bevisning för det faktiska antagandet och den faktiska efterlevnaden av EU-rätt
sakterna. Ukraina ska för detta ändamål påvisa en tillräcklig förvaltningskapacitet för att säkerställa efterlevanden av 
den nationella lagstiftning som antas i enlighet med artiklarna 114, 124, 133 och 139 i kapitel 6 (Etablering, handel 
med tjänster och elektronisk handel) och kapitel 7 (Löpande betalningar och kapitalrörelser) i avdelning IV i detta avtal 
samt bilaga XVII jämförd med tilläggen XVII-2–XVII-5 samt lämna tillfredsställande bevisning för övervakning och 
utredning, lagföringsförfaranden och administrativ och rättslig behandling av överträdelser inom de specifika sekto
rerna. 

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4.3 och 5.3 i bilaga XVII om tillnärmning av lagstiftning får EU 
bedöma framstegen genom besök på plats som genomförs i samarbete med Ukrainas behöriga myndigheter och får i 
lämpliga fall anlita stöd från utomstående parter på nationell eller internationell nivå samt från privata organisationer. 

BILAGA XVIII TILL KAPITEL 6 

INFORMATIONSSTÄLLEN 

Ska införas senast tre månader efter ikraftträdandet av detta avtal, se artikel 107.1 i detta avtal.
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BILAGA XIX TILL KAPITEL 6 

EU-PARTENS VÄGLEDANDE FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA MARKNADER FÖR VAROR OCH TJÄNSTER SOM SKA 
GRANSKAS ENLIGT ARTIKEL 116 I DETTA AVTAL 

Detaljhandel 

Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll och andra kunder. 

Grossistledet 

1. Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. 

I denna förteckning avses med samtalsoriginering överföring av samtal på ett sådant sätt att det i ett nationellt 
sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna för samtalsförmedling respektive samtals
terminering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. 

2. Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt. 

I denna förteckning avses med samtalsterminering överföring av samtal på ett sådant sätt att det i ett nationellt 
sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna för samtalsoriginering respektive samtals
förmedling i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. 

3. Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast 
anslutningspunkt. 

4. Bredbandstillträde för grossistledet. 

Denna marknad omfattar icke-fysiskt eller virtuellt tillträde till nät, inbegripet bitströmstillträde via en fast anslut
ningspunkt. Marknaden befinner sig i efterföljande led i förhållande till det fysiska tillträde som omfattas av marknad 3 
ovan, eftersom bredbandstillträde för grossistledet kan konstrueras med hjälp av denna resurs plus andra element. 

5. Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet, oberoende av vilken teknik som används för att tillhanda
hålla den hyrda eller dedicerade kapaciteten. 

6. Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät.
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BILAGA XX TILL KAPITEL 6 

UKRAINAS VÄGLEDANDE FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA MARKNADER SOM SKA GRANSKAS ENLIGT 
ARTIKEL 116 I DETTA AVTAL 

Detaljhandel 

1. Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll. 

2. Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för andra kunder än hushåll. 

3. Allmänt tillgängliga lokala och/eller nationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för 
hushåll. 

4. Allmänt tillgängliga internationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll. 

5. Allmänt tillgängliga lokala och/eller nationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för 
andra kunder än hushåll. 

6. Allmänt tillgängliga internationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för andra kunder 
än hushåll. 

7. Minimiutbud av hyrda förbindelser (som omfattar angivna typer av hyrda förbindelser upp till och med 2 Mbit/s). 

Grossistledet 

8. Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. 

9. Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt. 

10. Förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet. 

11. Tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät 
uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster. 

12. Bredbandstillträde för grossistledet. 

13. Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet. 

14. Trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet. 

15. Tillträde till och samtalsoriginering i allmänna mobiltelefonnät. 

16. Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät. 

17. Den nationella grossistmarknaden för tillhandahållande av internationell roaming i allmänna mobiltelefonnät. 

BILAGA XXI TILL KAPITEL 8 

OFFENTLIG UPPHANDLING
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BILAGA XXI-A TILL KAPITEL 8 ( 1 ) 

VÄGLEDANDE TIDSPLAN FÖR INSTITUTIONELL REFORM, TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING OCH 
MARKNADSTILLTRÄDE 

Fas Vägledande tidsplan Marknadstillträde som 
Ukraina beviljar EU 

Marknadstillträde som 
EU beviljar Ukraina 

1 Genomförande av artikel 151 
Genomförande av den 
institutionella reform som 
anges i artikel 150.2 
Genomförande av den 
reformstrategi som anges i 
artikel 152 

6 månader efter 
ikraftträdandet av 
detta avtal 

Varor till statliga 
myndigheter 

Varor till statliga 
myndigheter 

2 Tillnärmning och 
genomförande av 
grundläggande delar i direktiv 
2004/18/EG och direktiv 
89/665/EEG 

3 år efter 
ikraftträdandet av 
detta avtal 

Varor till statliga, 
regionala och lokala 
myndigheter och 
offentligrättsliga 
organ 

Varor till statliga, 
regionala och lokala 
myndigheter och 
offentligrättsliga 
organ 

Bilagorna 
XXI-B och 
XXI-C 

3 Tillnärmning och 
genomförande av 
grundläggande delar i direktiv 
2004/17/EG och direktiv 
92/13/EEG 

4 år efter 
ikraftträdandet av 
detta avtal 

Varor för alla 
upphandlande 
enheter inom den 
allmännyttiga 
sektorn 

Varor för alla 
upphandlande 
enheter 

Bilagorna 
XXI-D och 
XXI-E 

4 Tillnärmning och 
genomförande av övriga delar 
i direktiv 2004/18/EG 

6 år efter 
ikraftträdandet av 
detta avtal 

Tjänste- och 
entreprenadkontrakt 
och koncessioner 
för alla 
upphandlande 
myndigheter 

Tjänste- och 
entreprenadkontrakt 
och koncessioner 
för alla 
upphandlande 
myndigheter 

Bilagorna 
XXI-F, XXI-G 
och XXI-H 

5 Tillnärmning och 
genomförande av övriga delar 
i direktiv 2004/17/EG 

8 år efter 
ikraftträdandet av 
detta avtal 

Tjänste- och 
entreprenadkontrakt 
för alla 
upphandlande 
enheter inom den 
allmännyttiga 
sektorn 

Tjänste- och 
entreprenadkontrakt 
för alla 
upphandlande 
enheter inom den 
allmännyttiga 
sektorn 

Bilagorna 
XXI-I och 
XXI-J
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( 1 ) I enlighet med kapitlet om offentlig upphandling i avtalet grundar sig denna bilaga på bestämmelserna i direktiven 2004/17/EG, 
2004/18/EG, 89/665/EEG, 92/13/EEG och 2007/66/EG som omfattar tilldelning av kontrakt och prövningsförfaranden inom 
Europeiska unionen. Detta kan leda till praktiska svårigheter vid tolkningen av vissa bestämmelser i de nämnda direktiven under 
tillnärmningen av lagstiftningen. I sådana fall ska tillnärmningen tillämpas med nödvändiga ändringar med beaktande av de relationer 
mellan EU och Ukraina som fastställs i detta avtal. Ukraina ska välja lämpliga rättsliga instrument för att införliva de skyldigheter som 
uppstår genom detta kapitel i enlighet med sina egna konstitutionella förfaranden.



BILAGA XXI-B TILL KAPITEL 8 

GRUNDLÄGGANDE DELAR I DIREKTIV 2004/18/EG 

(FAS 2) 

AVDELNING I 

Definitioner och allmänna principer 

Artikel 1 Definitioner (punkterna 1, 2, 8, 9 ( 1 ), 11 a, b och d, 12, 13, 14, 15) 

Artikel 2 Principer för tilldelning av kontrakt 

Artikel 3 Beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter: bestämmelse om icke–diskriminering 

AVDELNING II 

Regler om offentliga kontrakt 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 4 Ekonomiska aktörer 

Artikel 6 Konfidentialitet 

KAPITEL II 

Tillämpningsområde 

A v s n i t t 1 

T r ö s k e l v ä r d e n 

Artikel 8 Kontrakt som subventioneras med mer än 50 % av upphandlande myndigheter ( 2 ) 

Artikel 9 Metoder för beräkning av det uppskattade värdet på offentliga kontrakt, ramavtal och dynamiska inköps
system 

A v s n i t t 2 

S ä r s k i l d a s i t u a t i o n e r 

Artikel 10 Upphandling på försvarsområdet ( 3 ) 

A v s n i t t 3 

K o n t r a k t s o m s k a u n d a n t a s 

Artikel 12 Kontrakt som tilldelas inom vatten-, energi-, transport- och postsektorerna (först när de grundläggande 
bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG har införlivats) 

Artikel 13 Särskilda undantag på telekommunikationsområdet 

Artikel 14 Kontrakt som omfattas av sekretess eller kräver särskilda säkerhetsåtgärder
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( 1 ) Det bör noteras att med offentligrättsliga organ avses organ som uppfyller alla tre villkor i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG. 
( 2 ) Det bör noteras att artikel 9.8 b ii i direktiv 2004/18/EG inte innebär ett krav på en part att använda kontrakt utan en bestämd 

löptid. Det är den inhemska lagstiftarens sak att bestämma om och när sådana kontrakt får användas. 
( 3 ) Detta avtal omfattar endast sådan upphandling på försvarsområdet som anges i bilaga V till direktiv 2004/18/EG. Parterna får när 

som helst ta bort punkter från denna förteckning genom beslut i handelskommittén.



Artikel 15 Kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler 

Artikel 18 Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt 

A v s n i t t 4 

S ä r s k i l d o r d n i n g 

Artikel 19 Reserverade kontrakt 

KAPITEL III 

Regler som ska tillämpas på offentliga tjänstekontrakt 

Artikel 20 Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga II A 

Artikel 21 Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga II B 

Artikel 22 Mixade tjänstekontrakt avseende tjänster förtecknade i både bilaga II A och bilaga II B 

KAPITEL IV 

Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar 

Artikel 23 Tekniska specifikationer 

Artikel 24 Alternativa anbud 

Artikel 25 Underentreprenad 

Artikel 26 Villkor för fullgörande av kontraktet 

Artikel 27 Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, anställningsskydd och arbetsvillkor 

KAPITEL V 

Förfaranden 

Artikel 28 Användning av öppet, selektivt och förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

Artikel 30 Fall som motiverar det förhandlade förfarandet med offentliggörande av meddelande om upphandling 

Artikel 31 Fall som motiverar användning av det förhandlade förfarandet utan offentliggörande av meddelande om 
upphandling 

KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 35 Meddelanden: Punkt 1 med nödvändiga ändringar ( 1 ), punkt 2 ( 2 ) och punkt 4 första, tredje och fjärde 
styckena 

Artikel 36 Utformning och offentliggörande av meddelanden: punkterna 1 och 7
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( 1 ) De tre stycken som följer efter led c behöver inte införlivas. 
( 2 ) Hänvisningarna till konkurrenspräglad dialog, ramavtal och dynamiskt inköpssystem i artikel 35.2, 35.3 och 35.4 bör genomföras i fas 4.



A v s n i t t 2 

T i d s f r i s t e r 

Artikel 38 Tidsfrister för mottagande av anbudsansökan och anbud 

Artikel 39 Öppna förfaranden: Förfrågningsunderlag, kompletterande handlingar och upplysningar 

A v s n i t t 3 

I n n e h å l l e t i i n f o r m a t i o n e n o c h s ä t t e t f ö r ö v e r f ö r i n g a v d e n n a 

Artikel 40 Inbjudan att lämna anbud, inbjudan att delta i dialogen eller att förhandla 

Artikel 41 ( 1 ) Information till anbudssökande och anbudsgivare 

A v s n i t t 4 

K o m m u n i k a t i o n s s ä t t 

Artikel 42 Regler för kommunikation 

KAPITEL VII 

Upphandlingsförfarandets gång 

A v s n i t t 1 

A l l m ä n n a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 44 Kontroll av lämplighet och val av deltagare samt tilldelning av kontrakt 

A v s n i t t 2 

K v a l i t a t i v a u r v a l s k r i t e r i e r 

Artikel 45 ( 2 ) Anbudssökandes eller anbudsgivares personliga ställning 

Artikel 46 ( 3 ) Behörighet att utöva yrkesverksamhet 

Artikel 47 Ekonomisk och finansiell ställning 

Artikel 48 Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet 

Artikel 49 Kvalitetssäkringsstandarder 

Artikel 50 Standarder för miljöledning 

Artikel 51 Kompletterande handlingar och upplysningar 

A v s n i t t 3 

K o n t r a k t s t i l l d e l n i n g 

Artikel 53 Tilldelningsgrunder 

Artikel 55 Onormalt låga anbud
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( 1 ) Hänvisningarna till ramavtal och dynamiskt inköpssystem i artikel 41 bör genomföras i fas 4. 
( 2 ) Ukraina är inte skyldigt att ansluta sig till någon av de konventioner som nämns i denna artikel. Ukraina kommer i stället att införliva 

de definitioner som återfinns i dessa konventioner i den inhemska lagstiftningen. 
( 3 ) Vid införlivandet av artikel 46 i direktiv 2004/18/EG bör Ukraina inkludera en förteckning över yrkes- och handelsregister som 

motsvarar de som anges i bilagorna IX-A, IX-B och IX-C till det direktivet.



BILAGOR 

Bilaga I Förteckning över verksamhet som omfattas av artikel 1.2 b 

Bilaga II Tjänster som omfattas av artikel 1.2 d 

Bilaga II A 

Bilaga II B 

Bilaga V Förteckning över varor enligt artikel 7 i fråga om offentliga upphandlingskontrakt från myndigheter på 
försvarsområdet 

Bilaga VI Definition av vissa tekniska specifikationer 

Bilaga VII Information som skall finnas i meddelanden 

Bilaga VII A Information som skall finnas i meddelanden om offentlig upphandling 

Bilaga X Krav på utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar eller ritningar och planer i 
projekttävlingarna
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BILAGA XXI-C TILL KAPITEL 8 

GRUNDLÄGGANDE DELAR I DIREKTIV 89/665/EEG ( 1 ) AV DEN 21 DECEMBER 1989 OM SAMORDNING AV LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR FÖR PRÖVNING AV OFFENTLIG UPPHANDLING AV VAROR OCH BYGG- OCH 
ANLÄGGNINGSARBETEN (NEDAN KALLAT DIREKTIV 89/665/EEG) I DESS LYDELSE ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EG AV DEN 11 DECEMBER 2007 OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 89/665/EEG 

OCH 92/13/EEG VAD GÄLLER EFFEKTIVARE FÖRFARANDEN FÖR PRÖVNING AV OFFENTLIG UPPHANDLING 

(NEDAN KALLAT DIREKTIV 2007/66/EG) 

(FAS 2) 

Artikel 1 Tillämpningsområde och tillgängliga prövningsförfaranden 

Artikel 2 Krav på prövningsförfaranden 

Artikel 2a Period under vilken avtal inte får ingås 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led b 

Artikel 2c Tidsfrister för ansökan om prövning 

Artikel 2d Ogiltighet ( 2 ) 

Punkt 1 b 

Punkterna 2 och 3 

Artikel 2e Överträdelser av detta direktiv och alternativa sanktioner 

Artikel 2f Tidsfrister
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( 1 ) Det bör klargöras att i detta avtal är syftet med tillnärmningen av direktiv 89/665/EEG är att se till att lämpliga sanktionsförfaranden 
finns tillgängliga för kontrakt som omfattas av detta avtal. Hänvisningar i direktiv 89/665/EEG till kontrakt som ”hänvisas till i” eller 
”omfattas av” direktiv 2004/18/EG ska därför förstås som hänvisningar till kontrakt som omfattas av detta avtal och ”överträdelse av 
gemenskapslagstiftning” ska förstås som överträdelse av detta avtal. När direktiv 89/665/EEG hänvisar till offentliggörande av anbud
sansökan eller kontraktstilldelning i Europeiska unionens officiella tidning ska det för Ukraina förstås som offentliggörande i lämpligt 
ukrainskt medium. Det är underförstått att Ukraina kan använda sig av all den flexibilitet som direktiv 89/665/EEG medger. 

( 2 ) Angående ogiltigförklaring av ett kontrakt enligt artikel 2d i direktiv 89/665/EEG bör det noteras att i överensstämmelse med 
artikel 2.2 i samma direktiv får Ukraina ge befogenheter till särskilda organ, däribland rättsväsendet, med ansvar för olika aspekter av 
förfarandet. För att uppfylla effektivitetskraven måste dock de ansvariga organen ha befogenhet att fatta sådana beslut snabbt, t.ex. 
genom ett påskyndat förfarande.



BILAGA XXI-D TILL KAPITEL 8 

GRUNDLÄGGANDE DELAR I DIREKTIV 2004/17/EG 

(FAS 3) 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser om upphandling och projekttävlingar 

KAPITEL I 

Grundläggande termer 

Artikel 1 Definitioner: Punkterna 2, 7, 9, 11, 12 och 13 

KAPITEL II 

Definition av de verksamheter och enheter som omfattas 

A v s n i t t 1 

E n h e t e r 

Artikel 2 Upphandlande enheter ( 1 ) 

A v s n i t t 2 

V e r k s a m h e t e r 

Artikel 3 Gas, värme och el 

Artikel 4 Vatten 

Artikel 5 Transporttjänster ( 2 ) 

Artikel 6 Posttjänster ( 3 ) 

Artikel 7 Undersökning av förekomsten av eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen samt om hamnar 
och flygplatser 

Artikel 9 Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet ( 4 ) 

KAPITEL III 

Allmänna principer 

Artikel 10 Principer för tilldelning av kontrakt
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( 1 ) Det bör noteras att med offentligrättsliga organ avses organ som uppfyller alla tre villkor i artikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG. 
Angående offentligt företag innebär den presumtion som görs i artikel 2.1 b i direktiv 2004/17/EG ett klargörande av det direktivets 
tillämpningsområde och påverkar inte tillämpningen av handelsrätten i EU:s medlemsstater eller i Ukraina. I artikel 2.3 i direktiv 
2004/17/EG avses med lag eller annan författning rättsakter som antagits av statliga, regionala eller lokala myndigheter och förvalt
ningar inom ramen för deras befogenheter. 

( 2 ) Enligt artikel 5.2 i direktiv 2004/17/EG omfattar det direktivet inte de enheter som tillhandahåller busstransporttjänster för all
mänheten där det står andra enheter fritt att tillhandahålla dessa tjänster, antingen i allmänhet eller i ett visst geografiskt område, på 
samma villkor som de upphandlande myndigheterna. 

( 3 ) Hänvisningarna till direktiv 97/67/EG i artikel 6 i direktiv 2004/17/EG är avsedda att klargöra att det senare direktivet inte är till
lämpligt på tillhandahållande av posttjänster efter att dessa avreglerats (dvs. öppnats för konkurrens). Det samma bör gälla för 
Ukraina om och när Ukraina beslutar att avreglera marknaden för posttjänster. Det bör också noteras att det ukrainska postverket för 
närvarande inte erbjuder alla tjänster som anges i artikel 6.2 c i direktiv 2004/17/EG men att de kommer att omfattas av detta kapitel 
om de skulle komma att erbjudas vid ett senare tillfälle. 

( 4 ) Riktlinjer och stöd för en korrekt tillämpning av artikel 9 i direktiv 2004/17/EG ges i den förklarande anmärkningen Utilities Directive 
– Contracts involving more than one activity som offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Vid antagandet av lagstiftning för till
lämpning av artikel 9 ska Ukraina beakta de riktlinjer som där tillhandahålls.



AVDELNING II 

Bestämmelser om upphandling 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 11 Ekonomiska aktörer 

Artikel 13 Konfidentialitet 

KAPITEL II 

Tröskelvärden och undantag 

A v s n i t t 1 

T r ö s k e l v ä r d e n 

Artikel 16 Tröskelvärden för kontrakt 

Artikel 17 Metoder för beräkning av det uppskattade värdet på kontrakt, ramavtal och dynamiska inköpssystem 

A v s n i t t 2 

K o n t r a k t o c h k o n c e s s i o n e r s a m t k o n t r a k t s o m o m f a t t a s a v s ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r 

U n d e r a v s n i t t 2 

U n d a n t a g s o m g ä l l e r a l l a u p p h a n d l a n d e e n h e t e r o c h a l l a t y p e r a v k o n t r a k t 

Artikel 19 Kontrakt som tilldelas för återförsäljning eller uthyrning till tredje man ( 1 ) 

Artikel 20 Kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet som omfattas av detta direktiv eller för utövande 
av sådan verksamhet i tredje land: punkt 1 

Artikel 21 Kontrakt som omfattas av sekretess eller kräver särskilda säkerhetsåtgärder 

Artikel 22 Kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler ( 2 ) 

Artikel 23 Kontrakt som tilldelas ett anknutet företag ( 3 ), ett samföretag eller en upphandlande enhet som ingår i ett 
samföretag 

U n d e r a v s n i t t 3 

U n d a n t a g s o m g ä l l e r a l l a u p p h a n d l a n d e e n h e t e r m e n e n d a s t t j ä n s t e k o n t r a k t 

Artikel 24 Kontrakt som gäller vissa tjänster som är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde 

Artikel 25 Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt ( 4 )
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( 1 ) Artikel 19.2 i direktiv 2004/17/EG är inte tillämplig på ukrainska upphandlande enheter. Handelskommittén kan i stället begära 
relevant information från ukrainska upphandlande enheter. 

( 2 ) Om och när Ukraina undantar kontrakt från detta kapitels tillämpningsområde i enlighet med artikel 22 a i direktiv 2004/17/EG ska 
de anmälningar som anges i bestämmelsen göras till handelskommittén. 

( 3 ) Direktiv 83/349/EEG gäller inte för Ukraina. Med ett anknutet företag avses därför ett företag vars årsräkenskaper konsolideras med 
den upphandlande enhetens årsräkenskaper eller med årsräkenskaperna från företag över vilka en upphandlande enhet, direkt eller 
indirekt, kan utöva ett bestämmande inflytande i den mening som avses i artikel 2.1 b i direktiv 2004/17/EG eller företag som kan 
utöva ett bestämmande inflytande över den upphandlande enheten eller företag som gemensamt med den upphandlande enheten är 
underkastad ett bestämmande inflytande från ett annat företag på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som 
styr det. 
Om och när Ukraina undantar kontrakt från detta kapitels tillämpningsområde i enlighet med artikel 23 i direktiv 2004/17/EG ska de 
anmälningar som anges i bestämmelsen göras till handelskommittén. 

( 4 ) Den hänvisning som görs till EG-fördraget i artikel 25 i direktiv 2004/17/EG är inte direkt tillämplig på ukrainska upphandlande 
enheter. Hänvisningen måste i stället förstås som en hänvisning till principerna om icke-diskriminering, lika behandling, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.



U n d e r a v s n i t t 4 

U n d a n t a g s o m e n d a s t g ä l l e r v i s s a u p p h a n d l a n d e e n h e t e r 

Artikel 26 Kontrakt tilldelade av vissa upphandlande enheter för upphandling av vatten och leverans av energi eller 
bränslen avsedda för energiproduktion 

KAPITEL III 

Regler som skall tillämpas på tjänstekontrakt 

Artikel 31 Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII A 

Artikel 32 Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII B 

Artikel 33 Mixade tjänstekontrakt som omfattar tjänster förtecknade i bilagorna XVII A och XVII B 

KAPITEL IV 

Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar 

Artikel 34 Tekniska specifikationer ( 1 ) 

Artikel 35 Tillhandahållande av tekniska specifikationer 

Artikel 36 Alternativa utföranden 

Artikel 37 Underentreprenad 

Artikel 39 Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor 

KAPITEL V 

Förfaranden 

Artikel 40 (förutom punkt 3 i och l) Användning av öppet, selektivt och förhandlat förfarande 

KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande ( 2 ) och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 41 Förhandsmeddelanden och meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem ( 3 ) 

Artikel 42 Meddelanden om upphandling: punkterna 1 och 3 

Artikel 43 Meddelanden om kontraktstilldelning (förutom punkt 1 andra och tredje styckena) 

Artikel 44 Utformning och offentliggörande av meddelanden (förutom punkt 2 första stycket och punkterna 4, 5 
och 7)
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( 1 ) De tekniska specifikationer som används av parternas upphandlande enheter ska uppfylla överenskommelserna i det berörda kapitlet 
(Avskaffande av tekniska handelshinder) i detta avtal. 

( 2 ) När i detta kapitel i direktiv 2004/17/EG eller i de relevanta bilagorna hänvisningar görs till anmälningar till kommissionen eller 
kommissionens offentliggöranden är det underförstått att ukrainska upphandlande enheter ska rikta sådana anmälningar till den enhet 
som är behörig enligt ukrainsk lagstiftning, som sedan ska ansvara för det nödvändiga offentliggörandet av den aktuella infor
mationen i enligt med bestämmelserna i ukrainsk lagstiftning. Alla meddelanden om upphandlingar enligt detta kapitel ska offent
liggöras på ett enda sätt i Ukraina. Utöver det får ukrainska upphandlande enheter även offentliggöra samma information på andra 
sätt. 

( 3 ) Enligt artikel 41.1 i direktiv 2004/17/EG kan det offentliggörande som krävs göras antingen genom ett regelbundet förhands
meddelande (enligt bilaga XV-A) eller alternativt genom en ”upphandlarprofil” (enligt bilaga XX).



A v s n i t t 2 

T i d s f r i s t e r 

Artikel 45 Tidsfrister för mottagande av anbudsansökan och anbud 

Artikel 46 Öppna förfaranden: Förfrågningsunderlag, kompletterande handlingar och upplysningar 

Artikel 47 Inbjudan att lämna anbud eller att förhandla 

A v s n i t t 3 

K o m m u n i k a t i o n o c h i n f o r m a t i o n 

Artikel 48 Regler för kommunikation ( 1 ) 

Artikel 49 Information till kvalificeringssökande, anbudssökande och anbudsgivare 

KAPITEL VII 

Upphandlingsförfarandets gång 

Artikel 51 Allmänna bestämmelser 

A v s n i t t 1 

K v a l i f i c e r i n g o c h u r v a l s b e d ö m n i n g 

Artikel 52 Ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt intyg, prover och bevis 

Artikel 54 Kvalitativa urvalskriterier 

A v s n i t t 2 

K o n t r a k t s t i l l d e l n i n g 

Artikel 55 Tilldelningsgrunder 

Artikel 57 Onormalt låga anbud 

BILAGOR 

Bilaga XIII Information som skall finnas i meddelanden om upphandling 

A. Öppet förfarande 

B. Selektivt förfarande 

C. Förhandlat förfarande 

Bilaga XIV Information som skall finnas i meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem 

Bilaga XV A Information som skall finnas i periodiska meddelanden 

Bilaga XV B Information som skall finnas i meddelanden om offentliggörande i ett förhandsmeddelande av en upp
handlarprofil om upphandling inte utnyttjas 

Bilaga XVI Information som skall finnas i meddelanden om tilldelade kontrakt 

Bilaga XVII A Tjänster som omfattas av artikel 31
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( 1 ) Artikel 46.8 a i direktiv 2004/17/EG: i Ukraina måste en anbudsansökan göras skriftligt.



Bilaga XVII B Tjänster som omfattas av artikel 32 

Bilaga XX Karakteristika för offentliggörandet 

Bilaga XXI Definition av vissa tekniska specifikationer 

Bilaga XXIII Bestämmelser i internationell arbetsrätt i den mening som avses i artikel 59.4 

Bilaga XXIV Krav på utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar 
eller ritningar och planer i projekttävlingarna
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BILAGA XXI-E TILL KAPITEL 8 

GRUNDLÄGGANDE DELAR I RÅDETS DIREKTIV 92/13/EEG ( 1 ) AV DEN 25 FEBRUARI 1992 OM SAMORDNING AV 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR OM GEMENSKAPSREGLER OM UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN 
TILLÄMPADE AV FÖRETAG OCH VERK INOM VATTEN-, ENERGI-, TRANSPORT- OCH 
TELEKOMMUNIKATIONSSEKTORERNA (NEDAN KALLAT DIREKTIV 92/13/EEG) I DESS ÄNDRADE LYDELSE GENOM 

DIREKTIV 2007/66/EG 

(FAS 3) 

Artikel 1 Tillämpningsområde och tillgängliga prövningsförfaranden 

Artikel 2 Krav på prövningsförfaranden ( 2 ) 

Artikel 2a Period under vilken avtal inte får ingås 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led b 

Artikel 2c Tidsfrister för ansökan om prövning 

Artikel 2d Ogiltighet ( 3 ) 

Punkt 1 b 

Punkterna 2 och 3 

Artikel 2e Överträdelser av detta direktiv och alternativa sanktioner 

Artikel 2f Tidsfrister

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1761 

( 1 ) Det bör klargöras att i detta avtal är syftet med tillnärmningen av direktiv 92/13/EEG är att se till att lämpliga sanktionsförfaranden 
finns tillgängliga för kontrakt som omfattas av detta avtal. Hänvisningar i direktiv 92/13/EEG till kontrakt som ”hänvisas till i” eller 
”omfattas av” direktiv 2004/17/EG ska därför förstås som hänvisningar till kontrakt som omfattas av detta avtal och ”överträdelse av 
gemenskapslagstiftning” ska förstås som överträdelse av detta avtal. När direktiv 92/13/EEG hänvisar till offentliggörande av anbud
sansökan eller kontraktstilldelning i Europeiska unionens officiella tidning ska det för Ukraina förstås som offentliggörande i lämpligt 
ukrainskt medium. Det är underförstått att Ukraina kan använda sig av all den flexibilitet som direktiv 92/13/EEG medger. 

( 2 ) Artikel 2.1 i direktiv 92/13/EEG erbjuder valet att tillämpa antingen de åtgärder som anges i dess led a, b och d eller – alternativt – de 
åtgärder som anges i dess led c och d. Ukraina har meddelat sin avsikt att tillämpa det första alternativet eftersom den nuvarande 
lagstiftningen inte medger användningen av det andra alternativet. Ukraina förbehåller sig dock rätten att tillämpa det andra 
alternativet i ett senare skede. 

( 3 ) Angående ogiltigförklaring av ett kontrakt enligt artikel 2d i direktiv 92/13/EEG bör det noteras att i överensstämmelse med 
artikel 2.2 i samma direktiv får Ukraina ge befogenheter till särskilda organ, däribland rättsväsendet, med ansvar för olika aspekter 
av förfarandet. För att uppfylla effektivitetskraven måste dock de ansvariga organen ha befogenhet att fatta sådana beslut snabbt, t.ex. 
genom ett påskyndat förfarande. Det bör också noteras att skyldigheten att föreskriva prövningsförfaranden för upphandling enligt 
ramavtal och/eller dynamiska inköpssystem är avhängig av om Ukraina beslutar sig för att använda sådana upphandlingsförfaranden. 
Det bör samtidigt påpekas att detta avtal inte medför någon skyldighet för Ukraina att använda sig av ramavtal och/eller dynamiska 
inköpssystem.



BILAGA XXI-F TILL KAPITEL 8 

ÖVRIGA ICKE OBLIGATORISKA DELAR I DIREKTIV 2004/18/EG 

(FAS 4) 

(De delar i direktiv 2004/18/EG som fastställs i bilaga XXI-F är inte obligatoriska. Ukraina får därför avgöra om de 
delarna ska genomföras och om detta ska göras inom de tidsfrister som anges i tidsplanen. EU rekommenderar från sin 
sida att dessa delar genomförs.) 

AVDELNING I 

Definitioner och allmänna principer 

Artikel 1 Definitioner (punkterna 5, 6, 7, 10 och 11 c) 

AVDELNING II 

Regler om offentliga kontrakt 

KAPITEL II 

Tillämpningsområde 

A v s n i t t 2 

S ä r s k i l d a s i t u a t i o n e r 

Artikel 11 Offentliga kontrakt som tilldelas och ramavtal som ingås av inköpscentraler 

A v s n i t t 4 

S ä r s k i l d o r d n i n g 

Artikel 19 Reserverade kontrakt 

KAPITEL V 

Förfaranden 

Artikel 29 Konkurrenspräglad dialog 

Artikel 32 Ramavtal 

Artikel 33 Dynamiska inköpssystem 

Artikel 34 Offentliga byggentreprenadkontrakt: särskilda regler för socialt betingade bostadsprojekt 

KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 35 Meddelanden: punkt 3 och punkt 4 andra och tredje styckena
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KAPITEL VII 

Upphandlingsförfarandets gång 

A v s n i t t 2 

K v a l i t a t i v a u r v a l s k r i t e r i e r 

Artikel 52 Officiella förteckningar över godkända ekonomiska aktörer och certifiering genom offentligrättsliga eller 
privaträttsliga organ 

A v s n i t t 3 

K o n t r a k t s t i l l d e l n i n g 

Artikel 54 Användning av elektroniska auktioner
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BILAGA XXI-G TILL KAPITEL 8 

ÖVRIGA OBLIGATORISKA DELAR I DIREKTIV 2004/18/EG 

(FAS 4) 

AVDELNING I 

Definitioner och allmänna principer 

Artikel 1 Definitioner (punkterna 3, 4 och 11 e) 

AVDELNING II 

Regler om offentliga kontrakt 

KAPITEL II 

Tillämpningsområde 

A v s n i t t 3 

K o n t r a k t s o m s k a l l u n d a n t a s 

Artikel 17 Tjänstekoncessioner 

AVDELNING III 

Regler om koncessioner avseende byggentreprenader 

KAPITEL I 

Regler tillämpliga på koncessioner avseende byggentreprenader 

Artikel 56 Tillämpningsområde 

Artikel 57 Undantag från tillämpningsområdet (förutom sista stycket) 

Artikel 58 Offentliggörande av meddelanden om koncessioner avseende byggentreprenader 

Artikel 59 Tidsfrister 

Artikel 60 Underentreprenad ( 1 ) 

Artikel 61 Tilldelning av kompletterande byggentreprenader till koncessionshavaren 

KAPITEL II 

Regler om koncessionshavares upphandling när dessa är upphandlande myndigheter 

Artikel 62 Tillämpliga regler 

KAPITEL III 

Regler om koncessionshavares upphandling när dessa inte är upphandlande myndigheter 

Artikel 63 Regler om offentliggörande: tröskelvärden och undantag 

Artikel 64 Offentliggörande av meddelanden 

Artikel 65 Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud
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( 1 ) I detta avtal anser parterna att artikel 60 i direktiv 2004/18/EG ska tolkas så att om en upphandlande myndighet beslutar införa ett 
villkor avseende underentreprenad så måste myndigheten välja ett av de två alternativen a och b i artikeln.



AVDELNING IV 

Regler om projekttävlingar på tjänsteområdet 

Artikel 66 Allmänna bestämmelser 

Artikel 67 Tillämpningsområde ( 1 ) 

Artikel 68 Undantag från tillämpningsområdet 

Artikel 69 Meddelanden 

Artikel 70 Utformning och sätt för offentliggörande av meddelanden om projekttävlingar 

Artikel 71 Kommunikationssätt 

Artikel 72 Urval av deltagare i projekttävlingen 

Artikel 73 Juryns sammansättning ( 2 ) 

Artikel 74 Juryns beslut 

BILAGOR 

Bilaga VII B Information som skall finnas i meddelanden om koncessioner avseende offentliga byggentreprenader 

Bilaga VII C Information som skall finnas i meddelanden om kontrakt som tilldelas av koncessionshavare för bygg
entreprenader, vilka inte är upphandlande myndigheter 

Bilaga VII D Information som skall finnas i meddelanden om projekttävlingar avseende tjänster
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( 1 ) För de fall som anges i artikel 67.2 b i direktiv 2004/18/EG gäller inte reglerna om projekttävlingar (avdelning IV) om priser och 
ersättningar understiger de tröskelvärden som fastställs i artikel 149.3 i kapitlet om offentlig upphandling i detta avtal och om 
meddelandet om projekttävling utesluter tilldelningen av ett offentligt tjänstekontrakt som följd av tävlingen. Reglerna gäller däremot 
för de fall där ett pris tilldelas vinnaren och där meddelandet om projekttävling inte utesluter tilldelningen av ett offentligt tjäns
tekontrakt som en följd av tävlingen, om det kombinerade värdet av priset och kontraktet överstiger tröskelvärdena. Reglerna gäller 
också för de fall när inget pris tilldelas men värdet av ett efterföljande kontrakt förväntas överstiga tröskelvärdena i artikel 149.3 i 
kapitlet om offentlig upphandling i detta avtal. 

( 2 ) Det bör klargöras att den upphandlande myndigheten inte är förhindrad att sätta samman en jury som helt eller delvis består av dess 
egen anställda, förutsatt att dessa personer uppfyller de kriterier som anges i artikel 73 i direktiv 2004/18/EG (dvs. att de är 
oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen och har nödvändiga kvalifikationer).



BILAGA XXI-H TILL KAPITEL 8 

ÖVRIGA DELAR I DIREKTIV 89/665/EEG ( 1 ) I DESS LYDELSE ENLIGT DIREKTIV 2007/66/EG 

(FAS 4) 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led c 

Artikel 2d Ogiltighet ( 2 ) 

Punkt 1 c 

Punkt 5
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( 1 ) Se fotnot 10. 
( 2 ) Se fotnot 11.



BILAGA XXI-I TILL KAPITEL 8 

ÖVRIGA ICKE OBLIGATORISKA DELAR I DIREKTIV 2004/17/EG 

(FAS 5) 

(De delar i direktiv 2004/17/EG som anges i bilaga XXI-I är inte obligatoriska. Ukraina får därför avgöra om de delarna 
ska genomföras och om detta ska göras inom de tidsfrister som anges i tidsplanen. EU rekommenderar från sin sida att 
dessa delar genomförs.) 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser om upphandling och projekttävlingar 

KAPITEL I 

Grundläggande termer 

Artikel 1 Definitioner: punkterna 4, 5, 6 och 8 

AVDELNING II 

Bestämmelser om upphandling 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 14 Ramavtal 

Artikel 15 Dynamiska inköpssystem 

A v s n i t t 2 

K o n t r a k t o c h k o n c e s s i o n e r s a m t k o n t r a k t s o m o m f a t t a s a v s ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r 

U n d e r a v s n i t t 5 

K o n t r a k t s o m o m f a t t a s a v s ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r s a m t b e s t ä m m e l s e r o m i n k ö p s c e n t r a l e r 
o c h o m f ö r f a r a n d e n f ö r v e r k s a m h e t s o m ä r d i r e k t k o n k u r r e n s u t s a t t 

Artikel 28 Reserverade kontrakt 

Artikel 29 Kontrakt som tilldelas och ramavtal som ingås av inköpscentraler 

KAPITEL V 

Förfaranden 

Artikel 40.3 leden i och l 

KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 42 Meddelanden om upphandling: punkt 2 

Artikel 43 Meddelanden om kontraktstilldelning (endast punkt 1 andra och tredje styckena)
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KAPITEL VII 

Upphandlingsförfarandets gång 

A v s n i t t 2 

K o n t r a k t s t i l l d e l n i n g 

Artikel 56 Användning av elektroniska auktioner 

BILAGOR 

Bilaga XIII Information som skall finnas i meddelanden om upphandling 

D. Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem
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BILAGA XXI-J TILL KAPITEL 8 

ÖVRIGA DELAR I DIREKTIV 92/13/EEG ( 1 ) I DESS LYDELSE ENLIGT DIREKTIV 2007/66/EG 

(FAS 5) 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led c 

Artikel 2d Ogiltighet ( 2 ) 

Punkt 1 c 

Punkt 5
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( 1 ) Se fotnot 24. 
( 2 ) Se fotnot 11.



BILAGA XXI-K TILL KAPITEL 8 

BESTÄMMELSER I DIREKTIV 2004/18/EG SOM FALLER UTANFÖR TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TILLNÄRMNING AV 
LAGSTIFTNING 

(De delar som förtecknas i denna bilaga omfattas inte av tillnärmningen av lagstiftning och behöver därför inte införlivas i 
Ukrainas lagstiftning.) 

AVDELNING II 

Regler om offentliga kontrakt 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 5 Villkor som rör WTO-avtal 

KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 36 Utformning och offentliggörande av meddelanden: punkterna 2, 3, 4, 5, 6 och 8 

Artikel 37 Icke-obligatoriskt offentliggörande 

A v s n i t t 5 

P r o t o k o l l 

Artikel 43 Protokollens innehåll 

AVDELNING V 

Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenheter och slutbestämmelser 

Artikel 75 Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål 

Artikel 76 Statistikrapportens innehåll 

Artikel 77 Rådgivande kommitté 

Artikel 78 Revidering av tröskelvärden 

Artikel 79 Ändringar 

Artikel 80 Genomförande 

Artikel 81 Övervakningsmekanismer 

Artikel 82 Upphävande 

Artikel 83 Ikraftträdande 

Artikel 84 Adressater

SV L 161/1770 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



BILAGOR 

Bilaga III Förteckning över offentligrättsliga organ och kategorier av organ enligt artikel 1.9 andra stycket 

Bilaga IV Centrala statliga myndigheter 

Bilaga VIII Karakteristika för offentliggörandet 

Bilaga IX Register 

Bilaga IX A För byggentreprenadkontrakt 

Bilaga IX B För varukontrakt 

Bilaga IX C För tjänstekontrakt 

Bilaga XI Frister för införlivande och tillämpning (artikel 80) 

Bilaga XII Jämförelsetabell

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1771



BILAGA XXI-L TILL KAPITEL 8 

BESTÄMMELSER I DIREKTIV 2004/17/EG SOM FALLER UTANFÖR TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TILLNÄRMNING AV 
LAGSTIFTNING 

(De delar som förtecknas i denna bilaga omfattas inte av tillnärmningen av lagstiftning och behöver därför inte införlivas i 
Ukrainas lagstiftning.) 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser om upphandling och projekttävlingar 

KAPITEL II 

Definition av de verksamheter och enheter som omfattas 

A v s n i t t 2 

V e r k s a m h e t e r 

Artikel 8 Förteckningar över upphandlande enheter 

AVDELNING II 

Bestämmelser om upphandling 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 12 Villkor som rör WTO-avtal 

A v s n i t t 2 

K o n t r a k t o c h k o n c e s s i o n e r s a m t k o n t r a k t s o m o m f a t t a s a v s ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r 

U n d e r a v s n i t t 1 

Artikel 18 Koncessioner för byggentreprenader och tjänster 

U n d e r a v s n i t t 2 

U n d a n t a g s o m g ä l l e r a l l a u p p h a n d l a n d e e n h e t e r o c h a l l a t y p e r a v k o n t r a k t 

Artikel 20 Kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet som omfattas av detta direktiv eller för utövande 
av sådan verksamhet i tredje land: Punkt 2 

U n d e r a v s n i t t 5 

K o n t r a k t s o m o m f a t t a s a v s ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r s a m t b e s t ä m m e l s e r o m i n k ö p s c e n t r a l e r 
o c h o m f ö r f a r a n d e n f ö r v e r k s a m h e t s o m ä r d i r e k t k o n k u r r e n s u t s a t t 

Artikel 27 Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser 

Artikel 30 Förfarande för att fastställa om en viss verksamhet är direkt konkurrensutsatt ( 1 ) 

KAPITEL IV 

Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar 

Artikel 38 Villkor för fullgörande av kontrakt
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( 1 ) Om och när Ukraina beslutar sig för att införa ett förfarande för att fastställa om en viss verksamhet är direkt konkurrensutsatt 
liknande det som beskrivs i artikel 30 i direktiv 2004/17/EG kommer EU att bistå med riktlinjer och tekniskt stöd. De föreskrifter 
som gäller i EU anges i kommissionens beslut 2005/15/EG av den 7 januari 2005 om tillämpningsföreskrifter för det förfarande som 
föreskrivs i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.



KAPITEL VI 

Regler för offentliggörande och öppenhet 

A v s n i t t 1 

O f f e n t l i g g ö r a n d e a v m e d d e l a n d e n 

Artikel 44 Utformning och offentliggörande av meddelanden (endast punkt 2 första stycket och punkterna 4, 5 och 7) 

A v s n i t t 3 

K o m m u n i k a t i o n o c h i n f o r m a t i o n 

Artikel 50 Information som skall bevaras om tilldelade kontrakt 

KAPITEL VII 

Upphandlingsförfarandets gång 

A v s n i t t 3 

A n b u d s o m o m f a t t a r v a r o r m e d u r s p r u n g i t r e d j e l a n d o c h f ö r h å l l a n d e t t i l l t r e d j e l a n d 

Artikel 58 Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land 

Artikel 59 Förhållandet till tredje land när det gäller tjänstekontrakt 

AVDELNING IV 

Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenheter och slutbestämmelser 

Artikel 67 Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål 

Artikel 68 Kommittéförfarande 

Artikel 69 Revidering av tröskelvärdena 

Artikel 70 Ändringar 

Artikel 71 Genomförande av direktivet 

Artikel 72 Övervakningsmekanismer 

Artikel 73 Upphävande 

Artikel 74 Ikraftträdande 

Artikel 75 Adressater 

BILAGOR 

Bilaga I Upphandlande enheter inom sektorerna för transport eller distribution av gas eller värme 

Bilaga II Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av el 

Bilaga III Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av dricksvatten 

Bilaga IV Upphandlande enheter på området järnvägstjänster
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Bilaga V Upphandlande enheter på området tjänster inom järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar 

Bilaga VI Upphandlande enheter på området posttjänster 

Bilaga VII Upphandlande enheter inom sektorerna för undersökning och utvinning av olja eller gas 

Bilaga VIII Upphandlande enheter inom sektorerna prospektering och utvinning av kol eller andra fasta bränslen 

Bilaga IX Upphandlande enheter inom sektorn yttre eller inre hamnar eller andra terminalfaciliteter 

Bilaga X Upphandlande enheter på området flygplatsfaciliteter 

Bilaga XI Förteckning över den gemenskapslagstiftning som avses i artikel 30.3 

Bilaga XII Förteckning över verksamheter som omfattas av artikel 1.2 b 

Bilaga XXII Översikt över de tidsfrister som avses i artikel 45 

Bilaga XXV Tidsfrister för införlivande och tillämpning 

Bilaga XXVI Jämförelsetabell
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BILAGA XXI-M TILL KAPITEL 8 

BESTÄMMELSER I DIREKTIV 89/665/EG I DESS ÄNDRADE LYDELSE GENOM DIREKTIV 2007/66/EG SOM FALLER 
UTANFÖR TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING 

(De delar som förtecknas i denna bilaga omfattas inte av tillnärmningen av lagstiftning och behöver därför inte införlivas i 
Ukrainas lagstiftning.) 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led c 

Artikel 2d Ogiltighet 

Punkt 1 a 

Punkt 4 

Artikel 3 Korrigeringsmekanism 

Artikel 3a Innehållet i ett meddelande om frivillig förhandsinsyn 

Artikel 3b Kommittéförfarande 

Artikel 4 Genomförande 

Artikel 4a Översyn
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BILAGA XXI-N TILL KAPITEL 8 

BESTÄMMELSER I DIREKTIV 92/13/EEG I DESS ÄNDRADE LYDELSE GENOM DIREKTIV 2007/66/EG SOM FALLER 
UTANFÖR TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING 

(De delar som förtecknas i denna bilaga omfattas inte av tillnärmningen av lagstiftning och behöver därför inte införlivas i 
Ukrainas lagstiftning.) 

Artikel 2b Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås 

Led a 

Artikel 2d Ogiltighet 

Punkt 1 a 

Punkt 4 

Artikel 3a Innehållet i ett meddelande om frivillig förhandsinsyn 

Artikel 3b Kommittéförfarande 

Artikel 8 Korrigeringsmekanism 

Artikel 12 Genomförande 

Artikel 12a Översyn
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BILAGA XXI-O TILL KAPITEL 8 

VÄGLEDANDE FÖRTECKNING ÖVER SAMARBETSFRÅGOR 

— Utbildning i Ukraina och EU-länder av ukrainska tjänstemän från myndighetsorgan som ägnar sig åt offentlig upp
handling. 

— Utbildning av leverantörer som önskar delta i offentlig upphandling. 

— Utbyte av information och erfarenheter av bästa praxis och föreskrifter på området för offentlig upphandling. 

— Förbättra webbplatsen för offentlig upphandling och inrätta ett system för övervakning av offentlig upphandling. 

— Samråd och metodstöd från EU-parten vid tillämpningen av modern elektronisk teknik på området för offentlig 
upphandling. 

— Förstärkning av de organ som har till uppgift att garantera en enhetlig politik på alla områden som har med offentlig 
upphandling att göra och på ett oberoende och opartiskt sätt övervaka beslut av upphandlande myndigheter (jämför 
artikel 150.2 i detta avtal).
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BILAGA XXI-P TILL KAPITEL 8 

TRÖSKELVÄRDEN 

(ARTIKEL 149.3) 

De tröskelvärden som avses i artikel 149.3 ska för båda parter vara ( 1 ): 

a) 133 000 EUR för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter, förutom offentliga 
tjänstekontrakt enligt definitionen i artikel 7 b tredje strecksatsen i direktiv 2004/18/EG, 

b) 206 000 EUR för offentliga varu- och tjänstekontrakt som inte omfattas av led a, 

c) 5 150 000 EUR för offentliga kontrakt eller koncessioner för bygg- och anläggningsarbeten, 

d) 5 150 000 EUR för kontrakt för arbeten inom den allmännyttiga sektorn, 

e) 412 000 EUR för varu- och tjänstekontrakt inom den allmännyttiga sektorn.
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( 1 ) De tröskelvärden i euro som anges i denna bilaga bör anpassas vid tidpunkten då detta avtal träder i kraft för att motsvara de 
tröskelvärden som då gäller enligt EU:s direktiv.



BILAGA XXII-A TILL KAPITEL 9 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR – PARTERNAS LAGSTIFTNING OCH KRITERIER FÖR REGISTRERING OCH KONTROLL 

DEL A 

Parternas lagstiftning 

Ukrainas lagstiftning 

Ukrainas lag om skydd av rättigheter till ursprungsbeteckningar för varor av den 16 juni 1999 med tillämpnings
föreskrifter. 

Ukrainas lag om druvor och druvvin av den 5 februari 2006 med tillämpningsföreskrifter. 

EU-lagstiftning 

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteck
ningar för jordbruksprodukter och livsmedel, med tillämpningsföreskrifter. 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad mark
nadsordning), med tillämpningsföreskrifter. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 1576/89, med tillämpningsföreskrifter. 

Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och 
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinpro
dukter, med tillämpningsföreskrifter. 

DEL B 

Kriterier för registrering och kontroll av de geografiska beteckningar som avses i artikel 202.1 och 202.2 i detta avtal 

1. Ett register med en förteckning över geografiska beteckningar som är skyddade inom territoriet. 

2. Ett administrativt förfarande för kontroll av att geografiska beteckningar anger att en produkt har sitt ursprung i ett 
territorium, en region eller en ort i en eller flera stater, när produktens kvalitet, renommé eller andra karaktäristiska 
egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung. 

3. Krav på att en registrerad beteckning ska motsvara en specifik produkt eller specifika produkter för vilka en produkt
specifikation har fastställts, som endast får ändras genom administrativa förfaranden. 

4. Bestämmelser om produktionskontroll. 

5. Rättighet, för samtliga i området etablerade producenter som underkastar sig kontrollsystemet att producera och 
saluföra den produkt som märkts med den skyddade beteckningen, förutsatt att de uppfyller kraven i produktspeci
fikationen. 

6. Ett invändningsförfarande som gör det möjligt att beakta rättmätiga intressen hos tidigare användare av beteckning
arna, oavsett om dessa beteckningar är skyddade i form av en immateriell rättighet eller inte. 

7. Bestämmelser om registrering, som kan omfatta avslag på registrering, termer som helt eller delvis är homonymer till 
registrerade termer, termer som i gängse språkbruk används som vedertagen benämning på en viss vara, termer som 
omfattar eller inkluderar namn på växtsorter eller djurraser. Sådana bestämmelser ska ta hänsyn till alla berörda parters 
rättmätiga intressen.
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BILAGA XXII-B TILL KAPITEL 9 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR – KRITERIER SOM SKA INGÅ I INVÄNDNINGSFÖRFARANDETFÖR DE PRODUKTER 
SOM AVSES I ARTIKEL 202.3 OCH 202.4 I DETTA AVTAL 

a) Förteckning över beteckningar, eventuellt transkriberade till latinska eller ukrainska bokstäver. 

b) Uppgifter om produkttypen. 

c) Uppmaning till varje medlemsstat (när det gäller Europeiska unionen), tredjeland eller fysisk eller juridisk person som 
har ett rättmätigt intresse och som är etablerad eller bosatt i en EU-medlemsstat, Ukraina eller i ett tredjeland att 
invända mot ett sådant skydd genom att inge en vederbörligen motiverad invändning. 

d) Invändningar ska inkomma till Europeiska kommissionen eller Ukrainas regering inom två månader från dagen för 
offentliggörandet av meddelandet om registrering. 

e) De invändningar som inkommer till kommissionen får tas upp till prövning endast om de inkommer inom den 
tidsfrist som anges i led d och om de visar att skyddet av den föreslagna beteckningen skulle kunna 

— komma i konflikt med beteckningen på en växtsort, inklusive en druvsort för vinframställning, eller en djurras och 
därmed riskera att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung, 

— komma i konflikt med en homonym som kan vilseleda konsumenten att tro att produkterna kommer från ett 
annat territorium, 

— vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet, med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och 
den tid som det har använts, 

— äventyra en identisk eller snarlik beteckning eller ett identiskt eller snarlikt varumärke eller produkter som lagligen 
har saluförts under minst fem år före dagen för offentliggörandet av detta meddelande, eller 

— komma i konflikt med en beteckning som betraktas som generisk. 

f) De kriterier som avses i led e ska bedömas med avseende på förhållandena inom Europeiska unionens territorium, 
vilket när det gäller immateriella rättigheter endast avser det eller de territorier där rättigheterna är skyddade, eller 
inom Ukrainas territorium.
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BILAGA XXII-C TILL KAPITEL 9 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR PÅ DE JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL SOM AVSES I ARTIKEL 202.3 I 
DETTA AVTAL 

Jordbruksprodukter och livsmedel från Europeiska unionen (utom viner, spritdrycker och aromatiserade viner) som ska 
skyddas i Ukraina 

EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

AT Gailtaler Speck Ґайльталер Шпек Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – torkat fläsk
kött 

AT Tiroler Speck Тiролер Шпек Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –torkat fläskkött 

AT Gailtaler Almkäse Ґайльталер Альмкезе Ost 

AT Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse Тiролер Альмкезе/Тiролер 
Альпкезе 

Ost 

AT Tiroler Bergkäse Тiролер Берґкезе Ost 

AT Tiroler Graukäse Тiролер Ґраукезе Ost 

AT Vorarlberger Alpkäse Форарльберґер Альпкезе Ost 

AT Vorarlberger Bergkäse Форарльберґер Берґкезе Ost 

AT Steirisches Kübiskernöl Штайрiшес Кюрбiскерньоль Olja 

AT Marchfeldspargel Мархфельдшпарґель Grönsaker – sparris 

AT Steirischer Kren Штайрiшер Крен Grönsaker – pepparrot 

AT Wachauer Marille Вахауер Марiлле Frukt – aprikos 

AT Waldviertler Graumohn Вальдфiртель Ґраумон Vallmofrö 

BE Jambon d'Ardenne Жамбон Дарден Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

BE Fromage de Herve Фромаж де Евр Ost 

BE Beurre d'Ardenne Бьор Дарден Smör 

BE Brussels grondwitloof Брюссельс грондвiтльоф Grönsaker – malen cikoriarot 

BE Vlaams - Brabantse Tafeldruif Влямс -БрабантсеТафелдреф Frukt – bordsdruvor 

BE Pâté gaumais Пате Ґоме Kakor, bageriprodukt 

BE Geraardsbergse Mattentaart Герардберхсе Маттентаарт Kakor, kex 

CY Λουκούμι Γεροσκήπου Люкумi Єроскiпу Bakverk 

CZ Nošovické kysané zelí Ношовiцке кисане зелi Grönsaker – kål 

CZ Všestarská cibule Вшестарска цiбуле Grönsaker – lök
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EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

CZ Pohořelický kapr Погоржелiцки капр Färsk fisk 

CZ Třeboňský kapr Тршебоньски капр Färsk fisk 

CZ Český kmín Чески кмiн Kryddor – kummin 

CZ Chamomilla bohemica Хамомiлла богемiка Kryddor – ört 

CZ Žatecký chmel Жатецки хмел Humle 

CZ Budějovické pivo Будєйовiцке пiво Öl 

CZ Budějovický měšťanský var Будєйовiцки мнєштянски вар Öl 

CZ České pivo Ческе пiво Öl 

CZ Českobudějovické pivo Ческобудєйовiцке пiво Öl 

CZ Chodské pivo Ходске пiво Öl 

CZ Znojemské pivo Зноємске пiво Öl 

CZ Hořické trubičky Горжiцке трубiчки Kex – rån 

CZ Karlovarský suchar Карловарски сухар Kex – rån 

CZ Lomnické suchary Ломнiцке сухари Kex – rån 

CZ Mariánskolázeňské oplatky Марiансколазеньске оплатки Kex – rån 

CZ Pardubický perník Пардубiцки пернiк Kakor, kex 

CZ Štramberské uši Штрамберске ушi Kex 

DE Diepholzer Moorschnucke Дiпгольцер Мооршнукке Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – får 

DE Lüneburger Heidschnucke Люнебурґер Гайдшнукке Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – får 

DE Schwäbisch-Hällisches Qualitäts
schweinefleisch 

Швебiш-Геллiшес 
Квалiтетсшвайнефляйш 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

DE Ammerländer Dielenrauchschin
ken/Ammerländer Katenschinken 

Аммерлендер 
Дiленраухшiнкен/Аммерлендер 
Катеншiнкен 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

DE Ammerländer Schinken/Ammer
länder Knochenschinken 

Аммерлендер 
Шiнкен/Аммерлендер 
Кнохеншiнкен 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

DE Greußener Salami Ґройсенер Залямi Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

DE Nürnberger Bratwürste/Nürnber
ger Rostbratwürste 

Нюрнберґер 
Братвюрсте/Нюрнберґер 
Ротсбратвюрсте 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – korv 

DE Schwarzwälder Schinken Шварцвельдер Шiнкен Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka
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EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

DE Thüringer Leberwurst Тюрiнгер Лєбервурст Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – leverkorv 

DE Thüringer Rostbratwurst Тюрiнгер Ростбратвурст Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – grillkorv 

DE Thüringer Rotwurst Тюрiнгер Ротвурст Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – blodkorv 

DE Allgäuer Bergkäse Алльґойєр Берґкезе Ost 

DE Allgäuer Emmentaler Алльґойєр Емменталер Ost 

DE Altenburger Ziegenkäse Альтенбурґер Цiґенкезе Ost 

DE Odenwälder Frühstückskäse Оденвельдер Фрюштюкскезе Ost 

DE Lausitzer Leinöl Ляузiтцер Ляйньоль Linolja 

DE Bayerischer Meerrettich/Bayeri
scher Kren 

Байрiшер Мерреттiх/Байрiшер 
Крен 

Grönsaker – pepparrot 

DE Feldsalate von der Insel Reichenau Фельдзалате фон дер Iнзель 
Райхенау 

Grönsaker – vårklynne 

DE Gurken von der Insel Reichenau Ґуркен фон дер Iнзель Райхенау Grönsaker – gurka 

DE Salate von der Insel Reichenau Залате фон дер Iнзель Райхенау Grönsaker – sallad 

DE Spreewälder Gurken Шпревельдер Ґуркен Grönsaker – inläggningsgurka 

DE Spreewälder Meerrettich Шпревельдер Мерреттiх Grönsaker – pepparrot 

DE Tomaten von der Insel Reichenau Томатен фон дер Iнзель Райхенау Grönsaker – tomater 

DE Holsteiner Karpfen Гольштайнер Карпфен Färsk fisk 

DE Oberpfälzer Karpfen Оберпфельцер Карпфен Färsk fisk 

DE Schwarzwaldforelle Шварцвальд Форелле Färsk fisk 

DE Bayerisches Bier Баєрiшес Бiр Öl 

DE Bremer Bier Бремер Бiр Öl 

DE Dortmunder Bier Дортмундер Бiр Öl 

DE Hofer Bier Гофер Бiр Öl 

DE Kölsch Кьольш Öl 

DE Kulmbacher Bier Кульмбахер Бiр Öl 

DE Mainfranken Bier Майнфранкен Бiр Öl 

DE Münchener Bier Мюнхенер Бiр Öl
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DE Reuther Bier Ройтер Бiр Öl 

DE Wernesgrüner Bier Вернесґрюнер Бiр Öl 

DE Aachener Printen Аахенер Прiнтен Kex 

DE Lübecker Marzipan Любеккер Марцiпан Bakverk 

DE Meißner Fummel Майснер Фуммель Kakor 

DE Nürnberger Lebkuchen Нюрнберґер Лебкухен Kex 

DK Danablu Данаблю Ost 

EL Ανεβατό Аневато Ost 

EL Γαλοτύρι Галотiрi Ost 

EL Γραβιέρα Αγράφων Гравьєра Аграфон Ost 

EL Γραβιέρα Κρήτης Гравьєра Крiтiс Ost 

EL Γραβιέρα Νάξου Гравьєра Наксу Ost 

EL Καλαθάκι Λήμνου Калатакi Лiмну Ost 

EL Κασέρι Касерi Ost 

EL Κατίκι Δομοκού Катiкi Домоку Ost 

EL Κεφαλογραβιέρα Кефалогравьєра Ost 

EL Κοπανιστή Копанiстi Ost 

EL Λαδοτύρι Μυτιλήνης Лядотiрi Мiтiлiнiс Ost 

EL Μανούρι Манурi Ost 

EL Μετσοβόνε Мецовоне Ost 

EL Μπάτζος Бадзос Ost 

EL Ξυνομυζήθρα Κρήτης Ксiномiзiтра Крiтiс Ost 

EL Πηχτόγαλο Χανίων Пiхтогальо Ханiон Ost 

EL Σαν Μιχάλη Сан Мiхалi Ost 

EL Σφέλα Сфеля Ost 

EL Φέτα Фета Ost 

EL Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού Формаелля Араховас Парнасу Ost 

EL Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Айос Матсеос Керкiрас Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja
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EL Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Апокоронас Ханiон Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Арханес Iраклiу Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Вiяннос Iраклiу Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης 
Κρήτης 

Ворiос Мiльопотамос Ретсiмнiс 
Крiтiс 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
"Τροιζηνία" 

Ексеретiко парсено елеолядо 
"Трiзiнiя" 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
Θραψανό 

Ексеретiко парсено елеолядо 
Трапсано 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Ζάκυνθος Закiнтос Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Θάσος Тасос Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Καλαμάτα Калямата Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Κεφαλονιά Кефальоня Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Колiмварi Ханiон Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Κρανίδι Αργολίδας Кранiдi, Арголiдас Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Κροκεές Λακωνίας Крокеес Лаконiяс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Λακωνία Лаконiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Λέσβος/Mυτιλήνη Лесвос/Мiтiлiнi Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Λυγουριό Ασκληπιείου Лiгурiо Асклiпiiу Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Ολυμπία Олiмпiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Пеза Iраклiу Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja
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EL Πέτρινα Λακωνίας Петрiна Лаконiяс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Πρέβεζα Превеза Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Ρόδος Родос Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Σάμος Самос Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης Сiтiя Лясiтiу Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Φοινικι Λακωνιασ Фiнiкi Ляконiяс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Χανιά Κρήτης Ханя Крiтiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

EL Ακτινίδιο Πιερίας Актiнiдiо Пiерiяс Frukt – kiwi 

EL Ακτινίδιο Σπερχειού Актiнiдiо Сперхiу Frukt – kiwi 

EL Ελιά Καλαμάτας Еля Каляматас Grönsaker – bordsoliver 

EL Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης 
Κρήτης 

Фрумба Амбадiяс Ретiмнiс 
Крiтiс 

Grönsaker – bordsoliver 

EL Θρούμπα Θάσου Фрумба Тасу Grönsaker – bordsoliver 

EL Θρούμπα Χίου Фрумба Хiу Grönsaker – bordsoliver 

EL Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Келiфото фiстiкi Фтiотiдас Nötter – pistaschmandlar med skal 

EL Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Керасiя трагана Родохорiу Frukt – körsbär 

EL Κονσερβολιά Αμφίσσης Консерволiя Амфiсiс Grönsaker – bordsoliver 

EL Κονσερβολιά Άρτας Консерволiя Артас Grönsaker – bordsoliver 

EL Κονσερβολιά Αταλάντης Консерволiя Аталяндiс Grönsaker – bordsoliver 

EL Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Консерволiя Пiлiу Волю Grönsaker – bordsoliver 

EL Κονσερβολιά Ροβίων Консерволя Ровiон Grönsaker – bordsoliver 

EL Κονσερβολιά Στυλίδας Консерволiя Стiлiдас Grönsaker – bordsoliver 

EL Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Корiнфiякi стафiда Востiца Frukt – vinbär 

EL Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Кум-куат Керкiрас Frukt – kumquat 

EL Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Мiля Загорас Пiлiу Frukt – äpplen
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EL Μήλα Ντελίσιους ΠιλαÔά 
Τριπόλεως 

Мiля делiсiус Пiляфа Трiполєос Frukt – äpplen 

EL Μήλο Καστοριάς Мiльо Касторiяс Frukt – äpplen 

EL Ξερά σύκα Κύμης Ксера сiка Кiмiс Frukt, bearbetad – torkade fikon 

EL Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Патата Като Неврокопiу Grönsaker – potatis 

EL Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης Портокаля Малєме Ханiон Крiтiс Frukt – apelsin 

EL Ροδάκινα Νάουσας Розакiна Наусас Frukt – apelsin 

EL Σταφίδα Ζακύνθου Стафiда Закiнту Frukt – vinbär 

EL Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου 
Μεσογείων 

Сiка Вравронас Маркопулю 
Месогiон 

Frukt – fikon 

EL Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Тсаконiкi мелiдзана Леонiдiу Grönsaker – aubergin 

EL Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) 
Πρεσπών Φλώρινας 

Фасоля (гiгантес - елефантес) 
Преспон Флорiнас 

Grönsaker – böna 

EL Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) 
Πρεσπών Φλώρινας 

Фасоля (пляке мегальосперма) 
преспон Фльорiнас 

Grönsaker – böna 

EL Φασολια γιγαντεσ — Ελεφαντεσ 
Καστοριασ 

Фасоля (гiгантес - елефантес) 
Касторiяс 

Grönsaker – böna 

EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω 
Νευροκοπίου 

Фасоля (гiгантес - елефантес) 
Като Неврокопiу 

Grönsaker – böna 

EL Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω 
Νευροκοπίοu 

Фасоля кiна месосперма Като 
Неврокопiу 

Grönsaker – böna 

EL Φυστίκι Αίγινας Фiстiкi Егiнас Nötter – pistaschmandlar med skal 

EL Φυστίκι Μεγάρων Фiстiкi Мегарон Nötter – pistaschmandlar med skal 

EL Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Авготарахо Месолоґiу Färsk fisk 

EL Κρόκος Κοζάνης Крокос Козанiс Smaksättningar (saffran) 

EL Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Мелi Елятiс Меналю ванiлiя Honung 

EL Κρητικό παξιμάδι Крiтiко паксiмадi Kex 

EL Μαστίχα Χίου Мастiха Хiу Naturgummi och naturharts 

EL Τσίχλα Χίου Цiхля Хiу Naturgummi och naturharts 

EL Μαστιχέλαιο Χίου Мастiхелео Хiу Eteriska oljor (chios mastixolja) 

ES Carne de Ávila Карне де Авiля Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt
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ES Carne de Cantabria Карне де Кантабрiя Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

ES Carne de la Sierra de Guadarrama Карне де ля Сьєрра де Гвадаррама Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

ES Carne de Morucha de Salamanca Карне де Моруча де Саляманка Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

ES Carne de Vacuno del País Vasco/ 
Euskal Okela 

Карне де Бакуно дель Паiс 
Баско/Еускаль Океля 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

ES Cordero de Navarra/Nafarroako 
Arkumea 

Кордеро де Наварра/Нафарроако 
Аркумеа 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

ES Cordero Manchego Кордеро Манчеґо Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

ES Lacón Gallego Лякон Ґаєґо Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

ES Lechazo de Castilla y León Лечасо де Кастiя i Леон Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

ES Pollo y Capón del Prat Пойо i Капон дель Прат Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

ES Ternasco de Aragón Тернаско де Араґон Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

ES Ternera Asturiana Тернера Астурiана Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

ES Ternera de Extremadura Тернера де Екстремадура Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

ES Ternera de Navarra/Nafarroako 
Aratxea 

Тернера де Наварра/Нафарроако 
Аратцеа 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

ES Ternera Gallega Тернера Ґаєґа Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

ES Botillo del Bierzo Ботiйо дель Бiєрсо Köttprodukt (värmebehandlad, sal
tad, rökt, etc.) 

ES Cecina de León Сесiна де Леон Köttprodukt (värmebehandlad, sal
tad, rökt, etc.) 

ES Dehesa de Extremadura Дееса де екстремадура Köttprodukt (värmebehandlad, sal
tad, rökt, etc.) 

ES Guijuelo Ґiхуельо Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

ES Jamón de Huelva Хамон де Уельва Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

ES Jamón de Teruel Хамон де Теруель Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

ES Jamón de Trevélez Хамон де Тревелєс Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

ES Salchichón de Vic/Llonganissa de 
Vic 

Сальчiчон де Вiк/Йонґанiса де Вiк Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta, etc.) – korv
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ES Sobrasada de Mallorca Собрасада де Майорка Köttprodukt (värmebehandlad, sal
tad, rökt, etc.) 

ES Afuega'l Pitu Афуеґаль Пiту Ost 

ES Cabrales Кабралєс Ost 

ES Cebreiro Себрейро Ost 

ES Gamoneu/Gamonedo Ґамонеу/Ґамонедо Ost 

ES Idiazábal Iдiасабаль Ost 

ES Mahón-Menorca Махон-Менорка Ost 

ES Picón Bejes-Tresviso Пiкон Бехес-Тресвiсо Ost 

ES Queso de La Serena Кесо де ля Серена Ost 

ES Queso de l'Alt Urgell y la Cerda
nya 

Кесо де лЯльт Урґель i ля 
Серданiя 

Ost 

ES Queso de Murcia Кесо де Мурсiя Ost 

ES Queso de Murcia al vino Кесо де Мурсiя аль вiно Ost 

ES Queso de Valdeón Кесо де Вальдеон Ost 

ES Queso Ibores Кесо Iборес Ost 

ES Queso Majorero Кесо Махореро Ost 

ES Queso Manchego Кесо Манчеґо Ost 

ES Queso Nata de Cantabria Кесо Ната де Кантабрiя Ost 

ES Queso Palmero/Queso de la Pal
ma 

Кесо Пальмеро/Кесо де ля Пальма Ost 

ES Queso Tetilla Кесо Тетiя Ost 

ES Queso Zamorano Кесо Саморано Ost 

ES Quesucos de Liébana Кесукос де Лiєбана Ost 

ES Roncal Ронкаль Ost 

ES San Simón da Costa Сан Сiмон да Коста Ost 

ES Torta del Casar Торта дель Касар Ost 

ES Miel de Galicia/Mel de Galicia Мйєль де Ґалiсiя/Мель де Ґалiсiя Andra produkter av animaliskt ur
sprung – honung 

ES Miel de Granada Мйєль де Ґранада Andra produkter av animaliskt ur
sprung – honung
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ES Miel de La Alcarria Мйєль де Ля Алькаррiя Andra produkter av animaliskt ur
sprung – honung 

ES Aceite de La Alcarria Асейте де Ля Алькаррiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite de la Rioja Асейте де ля Рiоха Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite de Mallorca/Aceite mallor
quín/Oli de Mallorca/Oli mallor
quí 

Асейте де Майорка/Асейте 
майоркiн/Олi де Майорка/Олi 
майоркi 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite de Terra Alta/Oli de Terra 
Alta 

Асейте де Терра Альта/Олi де 
Терра Альта 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli 
del Baix Ebre-Montsià 

Асейте дель Байш Ебре- 
Монцiя/Олi дель Байш Ебре- 
Монцiя 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite del Bajo Aragón Асейте дель Бахо Арагон Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Aceite Monterrubio Асейте Монтерубiйо Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Antequera Антекера Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Baena Баена Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Gata-Hurdes Ґата-Урдес Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Les Garrigues Лєс Ґаррiґес Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Mantequilla de l'Alt Urgell y la 
Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i 
la Cerdanya 

Мантекiя де лЯльт Урґель i ля 
Серданiя/Мантеґа де лЯльт 
Урґель i ля Серданiя 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
oljor etc.) – smör 

ES Mantequilla de Soria Мантекiя де Сорiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
oljor etc.) – smör 

ES Montes de Granada Монтес де Ґранада Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Montes de Toledo Монтес де Толедо Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Poniente de Granada Поньенте де Гранада Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Priego de Córdoba Прьего де Кордова Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja
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ES Sierra de Cadiz Сьерра де Кадiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Sierra de Cazorla Сьерра де Касорля Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Sierra de Segura Сьерра де Сегура Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Sierra Mágina Сьерра Махiна Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Siurana Сiурана Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

ES Ajo Morado de las Pedroñeras Ахо Морадо де ляс Педроньерас Grönsaker, färska eller bearbetade 
– vitlök 

ES Alcachofa de Benicarló/Carxofa de 
Benicarló 

Алькачофа де Бенiкарло/Карчофа 
де Бенiкарло 

Grönsaker – kronärtskocka 

ES Alcachofa de Tudela Алькачофа де Туделя Grönsaker, färska eller bearbetade 
– kronärtskocka 

ES Arroz de Valencia/Arròs de Va
lència 

Арроз де Валенсiя/Аррос де 
Валенсiя 

Spannmål – ris 

ES Arroz del Delta del Ebro/Arròs 
del Delta de l'Ebre 

Арроз дель Дельта дель 
Ебро/Аррос дель Дельта дель Ебре 

Spannmål – ris 

ES Avellana de Reus Авеяна де Реус Nötter – hasselnötter 

ES Berenjena de Almagro Беренхена де Альмаґро Grönsaker – aubergin 

ES Calasparra Каласпарра Spannmål – ris 

ES Calçot de Valls Калсот де Валлс Grönsaker – lökskott 

ES Cereza del Jerte Сереса дель Херте Frukt – körsbär 

ES Cerezas de la Montaña de Ali
cante 

Сересас де ля Монтанья де 
Алiканте 

Frukt – körsbär 

ES Cítricos Valencianos/Cítrics Va
lencians 

Сiтрiкос Валенсiянос/Сiтрiкс 
Валенсiянс 

Frukt – citrusfrukter 

ES Clementinas de las Tierras del 
Ebro/Clementines de les Terres de 
l'Ebre 

Клєментiнас де ляс Тьєррас дель 
Ебро/Клєментiнес де лєс Террес 
дель Ебре 

Frukt – klementin 

ES Coliflor de Calahorra Колiфльор де Каляорра Grönsaker – kål 

ES Espárrago de Huétor-Tájar Еспарраґо де Уетор-Тахар Grönsaker – sparris 

ES Espárrago de Navarra Еспарраґо де Наварра Grönsaker – sparris
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ES Faba Asturiana Фаба Астурiяна Grönsaker – böna 

ES Garbanzo de Fuentesaúco Ґарбансо де Фуентесауко Grönsaker – kikärter 

ES Judías de El Barco de Ávila Худiяс де Ель Барко де Авiля Grönsaker – böna 

ES Kaki Ribera del Xúquer Какi Рiвера дель Шукер Frukt – kaki 

ES Lenteja de La Armuña Лєнтеха де ля Армунья Grönsaker – linser 

ES Lenteja Pardina de Tierra de 
Campos 

Лєнтеха Пардiна де Тьєрра де 
Кампос 

Grönsaker – linser 

ES Manzana de Girona/Poma de Gi
rona 

Манзана де Хiрона/Пома де 
Гiрона 

Frukt – äpple 

ES Manzana Reineta del Bierzo Манзана Рейнета дель Бьєрсо Frukt – äpple 

ES Melocotón de Calanda Мельокотон де Калянда Frukt – persika 

ES Nísperos Callosa d'En Sarriá Нiсперос Кайоса д'Eн Саррiя Frukt – mispel 

ES Pataca de Galicia/Patata de Galicia Патака де Ґалiсiя/Патата де 
Ґалiсiя 

Grönsaker – potatis 

ES Patatas de Prades/Patates de Pra
des 

Пататас де Прадес/Пататес де 
Прадес 

Grönsaker – potatis 

ES Pera de Jumilla Пера де Хумiя Frukt – päron 

ES Peras de Rincón de Soto Перас де Рiнкон де Сото Frukt – päron 

ES Pimiento Asado del Bierzo Пiмєнто Асадо дель Бьєрсо Grönsaker, bearbetade – peppar 

ES Pimiento Riojano Пiмєнто Рiохано Grönsaker – peppar 

ES Pimientos del Piquillo de Lodosa Пiмєнтос дель Пiкiйо де Льодоса Grönsaker – peppar 

ES Uva de mesa embolsada "Vinalo
pó" 

Ува де меса ембользада 
"Вiнальопо" 

Frukt – druva 

ES Caballa de Andalucia Кабая де Андалусiя Färsk fisk 

ES Mejillón de Galicia/Mexillón de 
Galicia 

Мехiйон де Ґалiсiя/Мешiйьон де 
Ґалiсiя 

Blötdjur 

ES Melva de Andalucia Мельва де Андалусiя Färsk fisk 

ES Azafrán de la Mancha Азафран де ля Манча Kryddor 

ES Chufa de Valencia Чуфа де Валенсiя Frukt – knöl 

ES Pimentón de la Vera Пiментон де ля Вера Kryddor 

ES Pimentón de Murcia Пiментон де Мурсiя Kryddor
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ES Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies Сiдра де Астурiяс/Сiдра д'Астурiєс Cider 

ES Alfajor de Medina Sidonia Альфахор де Медiна Сiдонiя Bakverk 

ES Ensaimada de Mallorca/Ensaimada 
mallorquina 

Енсаiмада де Майорка/Енсаiмада 
майоркiна 

Bröd, kex 

ES Jijona Хiхона Bakverk 

ES Mantecadas de Astorga Мантекадас де Асторга Bakverk 

ES Mazapán de Toledo Масапан де Толедо Bakverk 

ES Pan de Cea Пан де Сеа Bröd 

ES Turrón de Agramunt/Torró 
d'Agramunt 

Туррон де Аґрамунт/Торро 
д'Аґрамунт 

Bakverk 

ES Turrón de Alicante Туррон де Алiканте Bakverk 

FI Lapin Poron liha Лапiн Порон лiха Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) –renkött 

FI Lapin Puikula Лапiн Пуйкула Grönsaker – potatis 

FI Kainuun rönttönen Кайнуунрьонтьонен Kakor 

FR Agneau de l'Aveyron Аньо дьо лАверон Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau de Lozère Аньо дьо Льозер Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau de Pauillac Аньо дьо Пояк Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau de Sisteron Аньо дьо Сiстерон Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau du Bourbonnais Аньо дю Бурбоне Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau du Limousin Аньо дю Лiмузан Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau du Poitou-Charentes Аньо дю Пуату-Шарант Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Agneau du Quercy Аньо дю Керсi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

FR Barèges-Gavarnie Бареж-Ґаварнi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – får 

FR Bœuf charolais du Bourbonnais Бьоф Шароле дю Бурбоне Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

FR Boeuf de Bazas Бьоф дьо Базас Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

FR Bœuf de Chalosse Бьоф дьо Шальос Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

FR Bœuf du Maine Бьоф дю Мен Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

FR Dinde de Bresse Данд дьо Бресс Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalkon
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FR Porc de la Sarthe Пор дьо ля Сарт Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

FR Porc de Normandie Пор дьо Нормандi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

FR Porc de Vendée Пор дьо Ванде Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

FR Porc du Limousin Пор дьо Лiмузан Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

FR Taureau de Camargue Торо дьо Камарґ Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

FR Veau de l'Aveyron et du Ségala Во дьо Лаверон е дю Сеґаля Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

FR Veau du Limousin Во дю Лiмузан Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

FR Volailles d'Alsace Воляй дАльзас Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles d'Ancenis Воляй дАнсьонi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles d'Auvergne Воляй дОверньо Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Bourgogne Воляй дьо Бурґонь Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Bresse Воляй дьо Бресс Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Bretagne Воляй дьо Бретань Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Challans Воляй дьо Шалян Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Cholet Воляй дьо Шоле Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Gascogne Воляй дьо Ґасконь Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Houdan Воляй дьо Удан Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Janzé Воляй дьо Жанзе Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de la Champagne Воляй дьо ля Шампань Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de la Drôme Воляй дьо ля Дром Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de l'Ain Воляй дьо лЯн Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Licques Воляй дьо Лiк Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de l'Orléanais Воляй дьо льОрлеане Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Loué Воляй дьо Люе Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Normandie Воляй дьо Нормандi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles de Vendée Воляй дьо Ванде Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles des Landes Воляй де Лянд Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Béarn Воляй дьо Беарн Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä
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FR Volailles du Berry Воляй дю Беррi Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Charolais Воляй дю Шаролє Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Forez Воляй дю Форе Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Gatinais Воляй дю Ґатiне Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Gers Воляй дю Жерс Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Languedoc Воляй дю Ланґедок Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Lauragais Воляй дю Льораґе Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Maine Воляй дьо Мен Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du plateau de Langres Воляй дю плято дьо Лянґр Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Val de Sèvres Воляй дю Валь дьо Севр Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Volailles du Velay Воляй дю Вьоле Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – fjäderfä 

FR Boudin blanc de Rethel Будан блан дьо Рьотель Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta, etc.) 

FR Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy) 

Канар а фуа ґра дю Сюд-Уест 
(Шальос, Ґасконь, Жерс, Лянд, 
Перiґор, Керсi) 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – anka 

FR Jambon de Bayonne Жамбон дьо Байонн Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

FR Jambon sec et noix de jambon sec 
des Ardennes 

Жамбон сек е нуа дьо жамбон сек 
де Арден 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

FR Abondance Абонданс Ost 

FR Banon Банон Ost 

FR Beaufort Бофор Ost 

FR Bleu d'Auvergne Бльо дОверньо Ost 

FR Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de 
Septmoncel 

Бльо дьо Жекс О-Жюра/Бльо дьо 
Сетмонсель 

Ost 

FR Bleu des Causses Бльо де Косс Ost 

FR Bleu du Vercors-Sassenage Бльо дю Веркор-Сассьонаж Ost 

FR Brie de Meaux Брi дьо Мо Ost 

FR Brie de Melun Брi дьо Мьолан Ost 

FR Brocciu Corse/Brocciu Броччю Корс/Броччю Ost
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FR Camembert de Normandie Камамбер дьо Нормандi Ost 

FR Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet Канталь/Фурм дьо 
Канталь/Кантале 

Ost 

FR Chabichou du Poitou Шабiшу дю Пуату Ost 

FR Chaource Шаурс Ost 

FR Chevrotin Шевротен Ost 

FR Comté Комте Ost 

FR Crottin de Chavignol/Chavignol Кротта дьо 
Шавiньйоль/Шавiньйоль 

Ost 

FR Emmental de Savoie Емменталь дьо Савуа Ost 

FR Emmental français est-central Емменталь Франсе Ест 
Сантраль 

Ost 

FR Époisses Епуас Ost 

FR Fourme d'Ambert/Fourme de 
Montbrison 

Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон 
Брiзон 

Ost 

FR Laguiole Ляґiоль Ost 

FR Langres Лянґр Ost 

FR Livarot Лiваро Ost 

FR Maroilles/Marolles Маруаль/Мароль Ost 

FR Mont d'or/Vacherin du Haut- 
Doubs 

Мон дОр/Вашеран дю О-Ду Ost 

FR Morbier Морбьє Ost 

FR Munster/Munster-Géromé Манстер/Манстер-Жероме Ost 

FR Neufchâtel Ньофшатель Ost 

FR Ossau-Iraty Оссо-Iратi Ost 

FR Pélardon Пелярдон Ost 

FR Picodon de l'Ardèche/Picodon de 
la Drôme 

Пiкодон дьо лАрдеш/Пiкодон дьо 
ля Дром 

Ost 

FR Pont-l'Évêque Пон льЕвек Ost 

FR Pouligny-Saint-Pierre Пулiнi-Сан-Пьєр Ost 

FR Reblochon/Reblochon de Savoie Ребльошон/Ребльошон дьо Савуа Ost 

FR Rocamadour Рокамадур Ost

SV L 161/1796 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

FR Roquefort Рокфор Ost 

FR Sainte-Maure de Touraine Сант-Мор дьо Турен Ost 

FR Saint-Nectaire Сан-Нектер Ost 

FR Salers Салєрс Ost 

FR Selles-sur-Cher Сель-сюр-Шер Ost 

FR Tome des Bauges Том-де-Бож Ost 

FR Tomme de Savoie Томм дьо Савуа Ost 

FR Tomme des Pyrénées Томм де Пiрене Ost 

FR Valençay Валянсе Ost 

FR Crème d'Isigny Крем дIзiньї Mejeriprodukter (grädde) 

FR Crème fraîche fluide d'Alsace Крем фреш флюiд дАльзас Mejeriprodukter (grädde) 

FR Miel d'Alsace Мьєль дАльзас Honung 

FR Miel de Corse/Mele di Corsica Мьєль дьо Корс/Мелє дi Корсiка Honung 

FR Miel de Provence Мьєль дьо Прованс Honung 

FR Miel de sapin des Vosges Мьєль дьо Сапан де Вож Honung 

FR Œufs de Loué Оеф дьо Люе Ägg 

FR Beurre Charentes-Poitou/Beurre 
des Charentes/Beurre des Deux- 
Sèvres 

Бьор Шарант-Пуату/Бьор де 
Шарант/Бьор де Дьо-Севр 

Smör 

FR Beurre d'Isigny Бьор дIзiньї Smör 

FR Huile d'olive d'Aix-en-Provence Уiль д олiв д Екс-ан-Прованс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile d'olive de Corse/Huile 
d'olive de Corse-Oliu di Corsica 

Уiль д олiв дьо Корс/Уiль д олiв дьо 
Корс-Олiо дi Корсiка 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile d'olive de Haute-Provence Уiль д олiв дьо От-Прованс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile d'olive de la Vallée des 
Baux-de-Provence 

Уiль д олiв дьо ля Валеє де Бо-дьо- 
Прованс 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile d'olive de Nice Уiль д олiв дьо Нiс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1797



EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

FR Huile d'olive de Nîmes Уiль д олiв дьо Нiм Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile d'olive de Nyons Уiль д олiв дьо Нйонс Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

FR Huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence 

Уiль ессансiєль дьо ляванд дьо От- 
Прованс 

Eterisk olja – lavendelolja 

FR Ail blanc de Lomagne Ай блян дьо Льомань Grönsaker – vitlök 

FR Ail de la Drôme Ай дьо ля Дром Grönsaker – vitlök 

FR Ail rose de Lautrec Ай роз дьо Лотрек Grönsaker – vitlök 

FR Asperge des sables des Landes Асперж де Сабль де Лянд Grönsaker – sparris 

FR Chasselas de Moissac Шасселя дьо Муассак Frukt – bordsdruvor 

FR Clémentine de Corse Клєментiн дьо Корс Frukt – klementin 

FR Coco de Paimpol Коко дьо Памполь Grönsaker – grön böna 

FR Fraise du Périgord Фрез дю Перiґор Frukt – jordgubbar 

FR Haricot tarbais Арiко тарбе Grönsaker – grön böna 

FR Kiwi de l'Adour Кiвi дьо льАдур Frukt – kiwi 

FR Lentille vert du Puy Лонтiй вер дю Пюi Grönsaker – linser 

FR Lentilles vertes du Berry Лонтiй верт дю Беррi Grönsaker – linser 

FR Lingot du Nord Лянґо дю Нор Grönsaker – böna 

FR Mâche nantaise Маш нантез Grönsaker – vintersallat 

FR Melon du Haut-Poitou Мельон дю О-Пуату Frukt – melon 

FR Melon du Quercy Мельон дю Керсi Frukt – melon 

FR Mirabelles de Lorraine Мiрабелль дьо Лоррен Frukt – plommon 

FR Muscat du Ventoux Мюска дю Ванту Frukt – bordsdruvor 

FR Noix de Grenoble Нуа дьо Ґренобль Nöt 

FR Noix du Périgord Нуа дю Перiґор Nöt 

FR Oignon doux des Cévennes Оньйон ду де Севен Grönsaker – lök 

FR Olive de Nice Олiв дьо Нiс Grönsaker – oliver
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FR Olives cassées de la Vallée des 
Baux-de-Provence 

Олiв кассе дьо ля Валлеє де Бо- 
дьо-Прованс 

Grönsaker – oliver 

FR Olives noires de la Vallée des 
Baux de Provence 

Олiв нуар дьо ля Валлеє де Бо-дьо- 
Прованс 

Grönsaker – oliver 

FR Olives noires de Nyons Олiв нуар дьо Нiонс Grönsaker – oliver 

FR Petit Epeautre de Haute Provence Петi Епотр дьо От Прованс Spannmål 

FR Poireaux de Créances Пуаро дьо Креанс Grönsaker – purjolök 

FR Pomme de terre de l'Île de Ré Помм дьо терр дьо л iль дьо Ре Grönsaker – potatis 

FR Pomme du Limousin Помм дю Лiмузан Frukt – äpple 

FR Pommes de terre de Merville Помм дьо терр дьо Мервiлль Grönsaker – potatis 

FR Pommes et poires de Savoie Помм е пуар дьо Савуа Frukt – äpplen och päron 

FR Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen 
mi-cuits 

Прюно д Ажан/Прюно д Ажан мi- 
кюi 

Frukt – plommon; frukt, bearbe
tade –plommon 

FR Riz de Camargue Рi дьо Камарґ Spannmål – ris 

FR Anchois de Collioure Аншуа дьо Кольюр Fisk, bearbetad 

FR Coquille Saint-Jacques des Côtes 
d'Armor 

Кокiй Сан-Жак де Кот д Армор Blötdjur 

FR Cidre de Bretagne/Cidre Breton Сiдр дьо Бретань/Сiдр Бретон Cider 

FR Cidre de Normandie/Cidre Nor
mand 

Сiдр дьо Нормандi/Сiдр Норман Cider 

FR Cornouaille Корнуай Cider 

FR Domfront Домфрон Päronvin 

FR Huîtres Marennes Oléron Уiтр Маренн Олєрон Blötdjur – ostron 

FR Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambre
mer 

Пеї д Ож/Пеї д Ож-Камбремер Cider 

FR Piment d'Espelette/Piment d'Es
pelette - Ezpeletako Biperra 

Пiман дЕспелєтт/Пiман 
дЕспелєтт- Еспелєтако Бiперра 

Kryddor 

FR Bergamote(s) de Nancy Берґамот дьо Нансi Bakverk 

FR Brioche vendéenne Брiйош вандеен Bröd 

FR Pâtes d'Alsace Пан дАльзас Pasta 

FR Foin de Crau Фуа дьо Кро Hö

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1799



EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

HU Budapesti téliszalámi Будапештi телiсалямi Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

HU Szegedi szalámi/Szegedi téliszalá
mi 

Сегедi салямi/ Сегедi телiсалямi Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IE Connemara Hill lamb/Uain Slé
ibhe Chonamara 

Кономара Гiл лам/Уун Шлейв 
Хономара 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

IE Timoleague Brown Pudding Тiмолiiг браун пуддiн Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – bearbetat 
fläskkött 

IE Imokilly Regato Iмокiллi Реґато Ost 

IE Clare Island Salmon Клєр Айланд салмон Fisk 

IT Abbacchio Romano Аббакiо Романо Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

IT Agnello di Sardegna Аньелло дi Сарденья Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

IT Mortadella Bologna Мортаделла Болонья Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta, etc.) 

IT Prosciutto di S. Daniele Прошутто дi Сан Данiеле Köttprodukt (värmebehandlad, sal
tad, rökt, etc.) skinka 

IT Vitellone bianco dell'Appennino 
Centrale 

Вiтеллоне Б'янко дель Аппеннiно 
Чентрале 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

IT Bresaola della Valtellina Брезаола делла Вальтеллiна Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta, etc.) 

IT Capocollo di Calabria Капоколло дi Калабрiя Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –torkat kött 

IT Coppa Piacentina Коппа П'ячентiна Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – torkat kött 

IT Cotechino Modena Котекiно Модена Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – bearbetat 
fläskkött 

IT Culatello di Zibello Кулателло дi Дзiбелло Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – torkat kött 

IT Lardo di Colonnata Лардо дi Колонната Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –grisfett 

IT Pancetta di Calabria Панчетта дi Калабрiя Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –gris 

IT Pancetta Piacentina Панчетта П'ячентiна Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –gris 

IT Prosciutto di Carpegna Прошутто дi Карпенья Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka
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IT Prosciutto di Modena Прошутто дi Модена Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

IT Prosciutto di Norcia Прошутто дi Норчiа Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

IT Prosciutto di Parma Прошутто дi Парма Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

IT Prosciutto Toscano Прошутто Тоскано Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

IT Prosciutto Veneto Berico-Euganeo Прошутто Венето Берiко-Еуганео Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

IT Salame Brianza Саламе Брiанца Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Salame Cremona Саламе Кремона Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Salame di Varzi Саламе дi Вардзi Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Salame d'oca di Mortara Саламе д' ока дi Мортара Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – anksalami 

IT Salame Piacentino Саламе П'ячентiно Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Salame S. Angelo Саламе Сант Анжело Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –salami 

IT Salamini italiani alla cacciatora Саламiнi iтальянi алла каччятора Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Salsiccia di Calabria Сальсiччiа дi Калабрiя Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –korv av fläsk
kött 

IT Soppressata di Calabria Соппрессата дi Калабрiя Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – korv av fläsk
kött 

IT Soprèssa Vicentina Сопресса Вiчентiна Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – salami 

IT Speck dell'Alto Adige/Südtiroler 
Markenspeck/Südtiroler Speck 

Спек дель Альто 
Адiдже/Сюдтiролер 
Маркеншпек/Сюдтiролер Спек 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt fläskkött 

IT Valle d'Aosta Jambon de Bosses Валле д' Аоста Жамбон де Босс Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –skinka 

IT Valle d'Aosta Lard d'Arnad Валле д' Аоста Лард д' Арнад Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – grisfett
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IT Zampone Modena Дзампоне Модена Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – bearbetat 
fläskkött 

IT Asiago Азiяго Ost 

IT Bitto Бiтто Ost 

IT Bra Бра Ost 

IT Caciocavallo Silano Качiо Кавалло сiлано Ost 

IT Canestrato Pugliese Канестрато Пульєзе Ost 

IT Casatella Trevigiana Казателла Тревiджiана Ost 

IT Casciotta d'Urbino Кашьотта д'Урбiно Ost 

IT Castelmagno Кастельманьйо Ost 

IT Fiore Sardo Фьйоре Сардо Ost 

IT Fontina Фонтiна Ost 

IT Formai de Mut dell'Alta Valle 
Brembana 

Формай де Мут дель Альта 
Валле Брембана 

Ost 

IT Gorgonzola Ґорґондзоля Ost 

IT Grana Padano Грана Падано Ost 

IT Montasio Монтасiо Ost 

IT Monte Veronese Монте Веронезе Ost 

IT Mozzarella di Bufala Campana Моццарелла дi Буфала Кампана Ost 

IT Murazzano Мураццано Ost 

IT Parmigiano Reggiano Пармiджiано Реджiано Ost 

IT Pecorino di Filiano Пекорiно дi Фiлiано Ost 

IT Pecorino Romano Пекорiно Романо Ost 

IT Pecorino Sardo Пекорiно Сардо Ost 

IT Pecorino Siciliano Пекорiно Сiчiлiано Ost 

IT Pecorino Toscano Пекорiно Тоскано Ost 

IT Provolone Valpadana Проволоне Вальпадана Ost 

IT Quartirolo Lombardo Квартiроло Ломбардо Ost 

IT Ragusano Раґузано Ost 

IT Raschera Раскера Ost
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IT Ricotta Romana Рiкотта Романа Ost 

IT Robiola di Roccaverano Робiола дi Роккаверано Ost 

IT Spressa delle Giudicarie Спресса делле Джудiкарiє Ost 

IT Stelvio/Stilfser Стельвiо/Стiльфсер Ost 

IT Taleggio Таледжiо Ost 

IT Toma Piemontese Тома П'ємонтезе Ost 

IT Valle d'Aosta Fromadzo Валле д'Аоста Фромадзо Ost 

IT Valtellina Casera Вальтеллiна Казера Ost 

IT Miele della Lunigiana М'єле делла Лунiджiана Honung 

IT Alto Crotonese Альто Кротонезе Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Aprutino Pescarese Апрутiно Пескаресе Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Brisighella Брiзiгелла Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Bruzio Бруцiо Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Canino Канiно Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Cartoceto Карточето Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Chianti Classico К'янтi классiко Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Cilento Чiленто Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Collina di Brindisi Коллiна дi Брiндiзi Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Colline di Romagna Коллiне дi Романья Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Colline Salernitane Коллiне Салернiтане Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Colline Teatine Коллiне Театiне Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja
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IT Dauno Дауно Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Garda Ґарда Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Laghi Lombardi Ляґi Ломбардi Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Lametia Ламетiа Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Lucca Лукка Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Molise Молiзе Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Monte Etna Монте Етна Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Monti Iblei Монтi Iблей Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Penisola Sorrentina Пенiзола Соррентiна Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Pretuziano delle Colline Teramane Претуцiано делле Коллiне 
Терамане 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Riviera Ligure Рiв'єра Лiгуре Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Sabina Сабiна Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Sardegna Сарденья Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Tergeste Терджесте Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Terra di Bari Терра дi Барi Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Terra d'Otranto Терра д'Отранто Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Terre di Siena Терре дi Сiєна Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Terre Tarentine Терре Тарентiне Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja
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IT Toscano Тоскано Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Tuscia Тушiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Umbria Умбрiя Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Val di Mazara Валь дi Мадзара Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Valdemone Вальдемоне Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Valle del Belice Валле дель Белiче Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Valli Trapanesi Валлi Трапанезi Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Veneto Valpolicella, Veneto Euga
nei e Berici, Veneto del Grappa 

Венето Вальполiчелла, Венето 
Еуґаней е Берiчi, Венето дель 
Граппа 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

IT Arancia del Gargano Аранчiа дель Гаргано Frukt – apelsin 

IT Arancia Rossa di Sicilia Аранчiа Росса дi Сiчiлiа Frukt – apelsin 

IT Asparago Bianco di Bassano Аспараґо б'янко дi Бассано Grönsaker – sparris 

IT Asparago bianco di Cimadolmo Аспараґо б'янко дi Чiмадольмо Grönsaker – sparris 

IT Asparago verde di Altedo Аспараґо верде дi Альтедо Grönsaker – sparris 

IT Basilico Genovese Базiлiко дженовезе Grönsaker – basilika 

IT Cappero di Pantelleria Капперо дi Пантеллерiа Grönsaker – kapris 

IT Carciofo di Paestum Карчофо дi Пестум Grönsaker – kronärtskocka 

IT Carciofo Romanesco del Lazio Карчофо Романеско дель Лацiо Grönsaker – kronärtskocka 

IT Carota dell'Altopiano del Fucino Карота дель Альтоп'яно дель 
Фучiно 

Grönsaker – morot 

IT Castagna Cuneo Кастанья Кунео Frukt – kastanj 

IT Castagna del Monte Amiata Кастанья дель Монте Амiата Frukt – kastanj 

IT Castagna di Montella Кастанья дi Монтелла Frukt – kastanj 

IT Castagna di Vallerano Кастанья дi Валлерано Frukt – kastanj 

IT Ciliegia di Marostica Чiльеджiа дi Маростiка Frukt – körsbär
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IT Cipolla Rossa di Tropea Calabria Чiполла Росса дi Тропеа Калабрiя Grönsaker – lök 

IT Cipollotto Nocerino Чiполлотто Ночерiно Grönsaker – lök 

IT Clementine del Golfo di Taranto Клементiне дель Гольфо дi 
Таранто 

Frukt – klementin 

IT Clementine di Calabria Клементiне дi Калабрiя Frukt – klementin 

IT Fagiolo di Lamon della Vallata 
Bellunese 

Фаджоло дi Ламон делла Валлата 
Беллунезе 

Grönsaker – böna 

IT Fagiolo di Sarconi Фаджоло дi Сарконi Grönsaker – böna 

IT Fagiolo di Sorana Фаджоло дi Сорана Grönsaker – böna 

IT Farina di Neccio della Garfagnana Фарiна дi Неччо делля Гарфаньяна Frukt – kastanjemjöl 

IT Farro della Garfagnana Фарро делла Гарфаньяна Spannmål 

IT Fico Bianco del Cilento Фiко б'янко дель Чiленто Frukt – fikon 

IT Ficodindia dell'Etna Фiкодiндiя дель Етна Frukt – kaktusfikon 

IT Fungo di Borgotaro Фунґо дi Борготаро Grönsaker – vild svamp 

IT Kiwi Latina Кiвi Латiна Frukt – kiwi 

IT La Bella della Daunia Ла Белла делла Даунiя Grönsaker – bordsoliver 

IT Lenticchia di Castelluccio di Nor
cia 

Лентiккья дi Кастеллуччiо дi 
Норчiя 

Grönsaker – linser 

IT Limone Costa d'Amalfi Лiмоне Коста д'Амальфi Frukt – citron 

IT Limone di Sorrento Лiмоне дi Сорренто Frukt – citron 

IT Limone Femminello del Gargano Лiмоне Феммiнелло дель Гаргано Frukt – citron 

IT Marrone del Mugello Марроне дель Муджелльо Frukt – kastanj 

IT Marrone di Castel del Rio Марроне дi Кастель дель Рiо Frukt – kastanj 

IT Marrone di Roccadaspide Марроне дi Роккадаспiде Frukt – kastanj 

IT Marrone di San Zeno Марроне дi Сан Дзено Frukt – kastanj 

IT Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel Меля Альто Адiдже/Зюдтiролер 
Апфель 

Frukt – äpple 

IT Mela Val di Non Меля Валь дi Нон Frukt – äpple 

IT Melannurca Campana Меляннурка Кампана Frukt – äpple 

IT Nocciola del Piemonte/Nocciola 
Piemonte 

Ноччола дель П'ємонте/Ноччола 
П'ємонте 

Nötter – hasselnöt
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IT Nocciola di Giffoni Ноччола дi Джiффонi Nötter – hasselnöt 

IT Nocellara del Belice Ночеллара дель Белiче Grönsaker – oliver 

IT Oliva Ascolana del Piceno Олiва Асколана дель Пiчено Grönsaker – oliver 

IT Peperone di Senise Пепероне дi Сенiзе Grönsaker – peppar 

IT Pera dell'Emilia Romagna Пера дель Емiлiя Романья Frukt – päron 

IT Pera mantovana Пера мантована Frukt – päron 

IT Pesca e nettarina di Romagna Песка е неттарiна дi Романья Frukt – persikor och nektariner 

IT Pomodoro di Pachino Помодоро дi Пакiно Grönsaker – tomat 

IT Pomodoro S. Marzano dell'Agro 
Sarnese-Nocerino 

Помодоро Сан Марцано дель Агро 
Сарнезе-Ночерiно 

Grönsaker – tomat 

IT Radicchio di Chioggia Радiккiо дi Кйоджа Grönsaker – cikoriarot 

IT Radicchio di Verona Радiккiо дi Верона Grönsaker – cikoriarot 

IT Radicchio Rosso di Treviso Радiккiо Россо дi Тревiзо Grönsaker – cikoriarot 

IT Radicchio Variegato di Cas
telfranco 

Радiккiо Варьєгато дi 
Кастельфранко 

Grönsaker – cikoriarot 

IT Riso di Baraggia Biellese e Ver
cellese 

Рiзо дi Бараджа Б'єллєзе е 
Верчеллезе 

Spannmål – ris 

IT Riso Nano Vialone Veronese Рiзо Нано Вiалоне Веронезе Spannmål – ris 

IT Scalogno di Romagna Скалоньйо дi Романья Grönsaker – schalottenlök 

IT Uva da tavola di Canicattì Ува да тавола дi Канiкаттi Frukt – bordsdruvor 

IT Uva da tavola di Mazzarrone Ува да тавола дi Мадзарроне Frukt – bordsdruvor 

IT Acciughe Sotto Sale del Mar Li
gure 

Аччуге сотто сале дель мар 
Лiгуре 

Fisk, bearbetad 

IT Tinca Gobba Dorata del Pianalto 
di Poirino 

Тiнка Ґобба Дората дель 
П'янальто дi Поiрiно 

Fisk 

IT Zafferano di Sardegna Дзафферано дi Сарденья Kryddor (saffran) 

IT Aceto Balsamico di Modena Ачето Бальзамiко дi Модена Ättika 

IT Aceto balsamico tradizionale di 
Modena 

Ачето бальзамiко традiцiонале дi 
Модена 

Ättika 

IT Aceto balsamico tradizionale di 
Reggio Emilia 

Ачето бальзамiко традiцiонале дi 
Реджiо Емiлiя 

Ättika
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IT Zafferano dell'Aquila Дзафферано дель Аквiла Kryddor (saffran) 

IT Zafferano di San Gimignano Дзафферано дi Сан Джiмiньяно Kryddor (saffran) 

IT Coppia Ferrarese Копп'я Феррарезе Bröd 

IT Pagnotta del Dittaino Паньотта дель Дiттаiно Bröd 

IT Pane casareccio di Genzano Пане казареччiо дi Дженцано Bröd 

IT Pane di Altamura Пане дi Альтамура Bröd 

IT Pane di Matera Пане дi Матера Bröd 

IT Bergamotto di Reggio Calabria - 
Olio essenziale 

Бергамотто дi Реджiо Калабрiя - 
Олiо ессенцiале 

Eteriska oljor (bergamottolja) 

LU Viande de porc, marque nationale 
grand-duché de Luxembourg 

Вйод дьо порк, марк насiональ 
Ґран-Дюше де Люксембурґ 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) gris 

LU Salaisons fumées, marque nation
ale grand-duché de Luxembourg 

Салєзон фюме, марк насiональ 
Ґран-Дюше де Люксембурґ 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) torkad skinka 

LU Miel - Marque nationale du 
Grand-Duché de Luxembourg 

Мьєль,марк насiональ Ґран-Дюше 
де Люксембурґ 

Honung 

LU Beurre rose - Marque Nationale 
du Grand-Duché de Luxembourg 

Бьор роз - марк насiональ Ґран- 
Дюше де Люксембурґ 

Smör 

NL Boeren-Leidse met sleutels Бурен-Лайтсе мет Сльотелс Ost 

NL Kanterkaas/ 
Kanternagelkaas/ 
Kanterkomijnekaas 

Кантеркаас/ 
Кантернагелькаас/ 
Кантеркоменекаас 

Ost 

NL Noord-Hollandse Edammer Ноорт-Холландсе Едаммер Ost 

NL Noord-Hollandse Gouda Ноорт-Холландсе Хауда Ost 

NL Opperdoezer Ronde Оппердузер Ронде Grönsaker – potatis 

NL Westlandse druif Вестландсе драйф Frukt – druvor 

PL Bryndza Podhalańska Бриндза Подхаляньска Ost 

PL Oscypek Осципек Ost 

PL Wielkopolski ser smażony Вєлькопольскi сер смажони Ost 

PL Miód wrzosowy z Borów Dol
nośląskich 

Мюд вжосови з Борув 
Дольносльонскiх 

Honung 

PL Andruty kaliskie Андрути калiскє Kex – wafer 

PL Rogal świętomarciński Роґаль сьвєнтомарцiньскi Kakor
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PT Borrego da Beira Бурреґо да Бейра Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Borrego de Montemor-o-Novo Бурреґо де Монтемор-у-Нову Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Borrego do Baixo Alentejo Бурреґо ду Байшу Алентежо Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Borrego do Nordeste Alentejano Бурреґо ду Нордешт Алентежано Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Borrego Serra da Estrela Бурреґо Сер да Iштрела Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Borrego Terrincho Бурреґо Тиррiншу Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Cabrito da Beira Кабрiту да Байра Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – get 

PT Cabrito da Gralheira Кабрiту да Ґраляйра Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – get 

PT Cabrito das Terras Altas do Min
ho 

Кабрiту даш Терраш Алтеш ди 
Мiню 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – get 

PT Cabrito de Barroso Кабрiту д Баррозу Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – get 

PT Cabrito Transmontano Кабрiту Траншмонтано Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – get 

PT Carnalentejana Карнелентежана Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Arouquesa Карне Арокеза Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Barrosã Карне Барроза Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Cachena da Peneda Карне Кашена да Пенеда Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne da Charneca Карне да Шернека Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne de Bísaro Transmonano/ 
Carne de Porco Transmontano 

Карне д бiзеру 
Транжмонтану/Карне д порку 
Транжмонтану 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

PT Carne de Bovino Cruzado dos 
Lameiros do Barroso 

Карне д бовiну крузадо диш 
Ламейруш ду Баррозу 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne de Porco Alentejano Карне д порку Алентежану Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – gris 

PT Carne dos Açores Карне душ Ассореш Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Marinhoa Карне Марiньоа Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Maronesa Карне Марунеза Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Mertolenga Карне Миртуленґа Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Carne Mirandesa Карне Мiрандеза Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

PT Cordeiro Bragançano Курдайру Браґансану Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm
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PT Cordeiro de Barroso/Anho de 
Barroso/Cordeiro de leite de Bar
roso 

Курдайру д Баррозу/Аню д 
Баррозу/Курдайру д Лайте д 
Баррозу 

Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

PT Vitela de Lafões Вiтелла д Лафойш Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – kalv 

PT Alheira de Barroso-Montalegre Аляйра д Баррозу-Монталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Alheira de Vinhais Аляйра д Вiняйш Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Butelo de Vinhais/Bucho de Vin
hais/Chouriço de Ossos de Vin
hais 

Бутелло д Вiняйш/Бушу д 
Вiняйш/Шорiсу д Осуш д Вiняйш 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Cacholeira Branca de Portalegre Кешулайра бранка д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – ångbehandlad 
korv 

PT Chouriça de carne de Barroso- 
Montalegre 

Шорiса ди карне д Баррозу- 
Монталеґри 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriça de Carne de Vinhais/ 
Linguiça de Vinhais 

Шорiса ди карне д Вiняйш/Лiнґуiса 
д Вiняйш 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriça doce de Vinhais Шорiса дос д Вiняйш Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço azedo de Vinhais/Azedo 
de Vinhais/Chouriço de Pão de 
Vinhais 

Шорiсу азеду д Вiняйш/азеду д 
Вiняйш/Шорiсу ди Паун д Вiняйш 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço de Abóbora de Barroso- 
Montalegre 

Шорiсу д абобура д Баррозу- 
Монталеґри 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço de Carne de Estremoz e 
Borba 

Шорiсу ди карне д Ештремош i 
Борба 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço de Portalegre Шорiсу д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço grosso de Estremoz e 
Borba 

Шорiсу ґроссу д Ештремош i 
Борба 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Chouriço Mouro de Portalegre Шорiсу мору д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Farinheira de Estremoz e Borba Фарiнiяйра д Ештремош i Борба Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Farinheira de Portalegre Фарiнiяйра д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv
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PT Linguiça de Portalegre Лiнґуiса д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Linguíça do Baixo Alentejo/ 
Chouriço de carne do Baixo 
Alentejo 

Лiнґуiса ду Байшу 
Алентежу/Шорiсу д карне ду 
Байшу Алентежу 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Lombo Branco de Portalegre Ломбу бранку д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Lombo Enguitado de Portalegre Ломбу iнґiтаду д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Morcela de Assar de Portalegre Мурсела ди асар д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Morcela de Cozer de Portalegre Мурсела ди кузер д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Morcela de Estremoz e Borba Мурсела д Ештремош i Борба Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Paia de Estremoz e Borba Пая д Ештремош i Борба Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Paia de Lombo de Estremoz e 
Borba 

Пая д ломбу д Ештремош i Борба Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Paia de Toucinho de Estremoz e 
Borba 

Пая д тосiню д Ештремош i 
Борба 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Painho de Portalegre Паiню д Порталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Paio de Beja Паю д Бежа Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – torkat kött 

PT Presunto de Barrancos Призунту д Барранкуш Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

PT Presunto de Barroso Призунту д Баррозу Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

PT Presunto de Camp Maior e Elvas/ 
Paleta de Campo Maior e Elvas 

Призунту д Кампу Майор i 
Елваш/Палита д Кампу Майор i 
Елваш 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

PT Presunto de Santana da Serra/Pa
leta de Santana da Serra 

Призунту д Сантана да 
Сера/Палита д Сатана д Сера 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

PT Presunto de Vinhais/Presunto Bí
saro de Vinhais 

Призунту д Вiняйш, призунту 
бiзеру д Вiняйш 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka
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PT Presunto do Alentejo/Paleta do 
Alentejo 

Призунту ду Алентежу/Палита 
ду Алентежу 

Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – skinka 

PT Salpicão de Barroso-Montalegre Салпiкау д Баррозу-Монталеґри Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Salpicão de Vinhais Салпiкау д Вiняйш Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Sangueira de Barroso-Montalegre Санґайра д Баррозу-Монталеґре Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) – rökt korv 

PT Queijo de Azeitão Кейжу д Азейтау Ost 

PT Queijo de cabra Transmontano Кейжу д кабра Транжмонтану Ost 

PT Queijo de Nisa Кейжу д Нiза Ost 

PT Queijo do Pico Кейжу ду Пiку Ost 

PT Queijo mestiço de Tolosa Кейжу мештiсу д Тулоза Ost 

PT Queijo Rabaçal Кейжу Рабасал Ost 

PT Queijo S. Jorge Кейжу Сан Жорж Ost 

PT Queijo Serpa Кейжу Серпа Ost 

PT Queijo Serra da Estrela Кейжу Серра да Ештрела Ost 

PT Queijo Terrincho Кейжу Террiншу Ost 

PT Queijos da Beira Baixa (Queijo de 
Castelo Branco, Queijo Amarelo 
da Beira Baixa, Queijo Picante da 
Beira Baixa) 

Кейжу да Байра Байша (Кейжу д 
Каштелу Бранку, Кейжу Амарело 
да Байра Байша, Кейжу пiканте 
да Байра Байша) 

Ost 

PT Azeite do Alentejo Interior Азейте ду Алентежу Iнтерiор Olivolja 

PT Mel da Serra da Lousã Мел да Серра да Лоуза Honung 

PT Mel da Serra de Monchique Мел да Серра д Моншiки Honung 

PT Mel da Terra Quente Мел да Терра Кенте Honung 

PT Mel das Terras Altas do Minho Мел даш Террас Алтас ду Мiню Honung 

PT Mel de Barroso Мел д Баррозу Honung 

PT Mel do Alentejo Мел ду Алентежу Honung 

PT Mel do Parque de Montezinho Мел ду Парке д Монтезiню Honung
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PT Mel do Ribatejo Norte (Serra 
d'Aire, Albufeira de Castelo de 
Bode, Bairro, Alto Nabão 

Мел д Рiбатежу Норте (Серра 
дАйре, Албуфейра ди Каштелу ди 
Боди, Байру, Алту Набау) 

Honung 

PT Mel dos Açores Мел душ Асориш Honung 

PT Requeijão Serra da Estrela Рикейжау Серра да Ештрела Ost 

PT Azeite de Moura Азейте ди Мора Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

PT Azeite de Trás-os-Montes Азейте д Траш-уж-Монтиш Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

PT Azeites da Beira Interior (Azeite 
da Beira Alta, Azeite da Beira 
Baixa) 

Азейтиш да Байра Iнтерiор 
(Азейте да Байра Алта, Азейте 
да Байра Байша) 

Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

PT Azeites do Norte Alentejano Азйтиш ду Норте Алентежану Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

PT Azeites do Ribatejo Азейтиш ду Рiбетежу Oljor och fetter (smör, margarin, 
olja etc.) – olivolja 

PT Queijo de Évora Кейжу д Евора Ost 

PT Ameixa d'Elvas Амайша д Елваш Frukt – plommon 

PT Amêndoa Douro Амендуа дору Frukt – mandel 

PT Ananás dos Açores/São Miguel Ананаш душ Асориш/ Сан Мiґел Frukt – ananas 

PT Anona da Madeira Анона да Мадейра Frukt – cherimoya 

PT Arroz Carolino Lezírias Ribateja
nas 

Арош Каролiно Лезiрiаш 
Рiбатежанаш 

Spannmål – ris 

PT Azeitona de conserva Negrinha de 
Freixo 

Азейтона д консерва Неґрiнья ди 
Фрайшу 

Grönsak – bordsoliver 

PT Azeitonas de Conserva de Elvas e 
Campo Maior 

Азейтонаш д консерва д Елваш i 
Кампу Майор 

Grönsaker – bordsoliver 

PT Batata de Trás-os-montes Батата д Траш-уж-Монтиш Grönsaker – potatis 

PT Castanha da Terra Fria Каштанья да Терра Фрiя Frukt – kastanj 

PT Castanha de Padrela Каштанья д Падрела Frukt – kastanj 

PT Castanha dos Soutos da Lapa Каштанья душ Сотуш да Лапа Frukt – kastanj 

PT Castanha Marvão-Portalegre Каштанья Марвау-Порталеґри Frukt – kastanj 

PT Cereja da Cova da Beira Сережа да Кова да Байра Frukt – körsbär
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PT Cereja de São Julião-Portalegre Сережа д Сао Жулiяо-Порталеґри Frukt – körsbär 

PT Citrinos do Algarve Сiтрiнуш ду Алгарви Frukt – citrusfrukter 

PT Maçã Bravo de Esmolfe Масса Браву ди Ешмолфи Frukt – äpple 

PT Maçã da Beira Alta Масса да Байра Алта Frukt – äpple 

PT Maçã da Cova da Beira Масса да Кова да Байра Frukt – äpple 

PT Maçã de Alcobaça Масса д Алкубаса Frukt – äpple 

PT Maçã de Portalegre Масса д Порталеґри Frukt – äpple 

PT Maracujá dos Açores/S. Miguel Маракужа душ Асориш/Сан Мiґел Frukt – maracuja 

PT Pêra Rocha do Oeste Пєра роша ду Оешт Frukt – päron 

PT Pêssego da Cova da Beira Пессиґо да Кова да Байра Frukt – persika 

PT Ovos moles de Aveiro Овуш молиш д Авайру Bakverk 

SE Svecia Свецiя Ost 

SE Skånsk spettkaka Сконск спетткака Kex 

SI Ekstra deviško oljčno olje Slo
venske Istre 

Екстра девiшко ольчно ол'є 
Словенске Iстре 

Olivolja 

SK Slovenská bryndza Словенска брiндза Ost 

SK Slovenská parenica Словенска паренiца Ost 

SK Slovenský oštiepok Словенскi Оштiєпок Ost 

SK Skalický trdelník Скалiцкi тирдєлнiк Kex 

UK Isle of Man Manx Loaghtan Lamb Айл оф Мен Менкс Локтон лем Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

UK Orkney beef Оркнi бiф Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

UK Orkney lamb Оркнi лем Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

UK Scotch Beef Скотч бiф Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

UK Scotch Lamb Скотч лем Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

UK Shetland Lamb Шетланд лем Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

UK Welsh Beef Уелш бiф Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – nöt 

UK Welsh lamb Уелш лем Färskt kött (och färska slaktbipro
dukter) – lamm 

UK Beacon Fell traditional Lancashire 
cheese 

Бiкон Фелл традiшiонал 
Ланкешер чiз 

Ost

SV L 161/1814 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



EU-med
lemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver Produkttyp 

UK Bonchester cheese Бончестер чiз Ost 

UK Buxton blue Бокстон блю Ost 

UK Dorset Blue Cheese Дорсет блю чiз Ost 

UK Dovedale cheese Довдейл чiз Ost 

UK Exmoor Blue Cheese Ексмур блю чiз Ost 

UK Single Gloucester Сiнґл Ґлостер Ost 

UK Staffordshire Cheese Стаффордшiр чiз Ost 

UK Swaledale cheese/Swaledale ewes' 
cheese 

Свалдейл чiз/Свалдейл юз чiз Ost 

UK Teviotdale Cheese Тiвiотдейл чiз Ost 

UK West Country farmhouse Cheddar 
cheese 

Уест каунтрi фармгауз Чеддар Ost 

UK White Stilton cheese/Blue Stilton 
cheese 

Уайт Стiлтон чiз/Блю Стiлтон 
чiз 

Ost 

UK Melton Mowbray Pork Pie Мелтон Мобрей порк пай Köttprodukter (värmebehandlade, 
saltade, rökta etc.) –paj med fläsk
kött 

UK Cornish Clotted Cream Корнiш клоттед крiм Mejeriprodukter (grädde) 

UK Jersey Royal potatoes Джерсi Роял потейтос Grönsaker – potatis 

UK Arbroath Smokies Арброт Смокiс Fisk 

UK Scottish Farmed Salmon Скоттiш фармд самон Fisk 

UK Whitstable oysters Уiтстебл ойстерс Blötdjur (ostron) 

UK Gloucestershire cider/perry Ґлостершер сайдер/перрi Cider/päronvin 

UK Herefordshire cider/perry Гертфордшер сайдер/ перрi Cider/päronvin 

UK Worcestershire cider/perry Вустершир сайдер/ перрi Cider/päronvin 

UK Kentish ale and Kentish strong ale Кентiш ейл енд Кентiш стронґ 
ейл 

Öl 

UK Rutland Bitter Ратленд Бiттер Öl
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BILAGA XXII-D TILL KAPITEL 9 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR PÅ VINER, AROMATISERADE VINER OCH SPRITDRYCKER SOM AVSES I 
ARTIKEL 202.3 OCH 202.4 I DETTA AVTAL 

DEL A 

Geografiska beteckningar på viner och aromatiserade viner från Europeiska unionen som ska skyddas i Ukraina 

EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

BELGIEN Côtes de Sambre et Meuse Кот де Самбр е Мьоз 

Hagelandse wijn Хагеладсе вен 

Haspengouwse Wijn Хаспенхаусе вен 

Heuvellandse Wijn Гевенладсе вен 

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn Влямс муссе ренде квалiтетс вен 

Cremant de Wallonie Креман де Валлонi 

Vin mousseux de qualite de Wallonie Вен муссе де калiте де Валлонi 

Vin de pays des Jardins de Wallonie Вен де пеi де жардан де Валлонi 

Vlaamse landwijn Вламсе лант вен 

BULGARIEN Асеновград eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Asenovgrad 

Асеновград eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Асеновград 

Брестник eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Brestnik 

Брестнiк eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Брестнiк 

Варна eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Varna 

Варна eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Варна 

Велики Преслав eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Veliki Preslav 

Велiкi Преслав eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Велiкi Преслав 

Видин eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Vidin 

Вiдiн eventuellt följt av en delregion och/eller en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Вiдiн 

Враца eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Vratsa 

Враца eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Враца
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Върбица eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Varbitsa 

Вирбiца eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Варбiца 

Долината на Струма eventuellt följt av en del
region och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Struma valley 

Долiната на Струма eventuellt följt av en delre
gion och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Струма велей 

Драгоево eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Dragoevo 

Драгоєво eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Драгоєво 

Евксиноград eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Evksinograd 

Євксiноград eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Евксiноград 

Ивайловград eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Ivaylovgrad 

Iвайловград eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Iвайловград 

Карлово eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Karlovo 

Карлово eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Карлово 

Карнобат eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Karnobat 

Карнобат eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Карнобат 

Ловеч eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Lovech 

Ловеч eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Ловеч 

Лозицa eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Lozitsa 

Лозiцa eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Лозiцa 

Лом eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Lom 

Лом eventuellt följt av en delregion och/eller en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Лом 

Любимец eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Lyubimets 

Любiмец eventuellt följt av en delregion och/el
ler en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Любiмец
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Лясковец eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Lyaskovets 

Лясковец eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Лясковец 

Мелник eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Melnik 

Мелнiк eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Мелнiк 

Монтана eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Montana 

Монтана eventuellt följt av en delregion och/el
ler en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Монтана 

Нова Загора eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Nova Zagora 

Нова Загора eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Нова Загора 

Нови Пазар eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Novi Pazar 

Новi Пазар eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Новi Пазар 

Ново село eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Novo Selo 

Ново село eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Ново село 

Оряховица eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Oryahovitsa 

Оряховiца eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Оряховiца 

Павликени eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Pavlikeni 

Павлiкенi eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Павлiкенi 

Пазарджик eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Pazardjik 

Пазарджiк eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Пазарджiк 

Перущица eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Perushtitsa 

Перуштiца eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Перуштiца 

Плевен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Pleven 

Плевен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Плевен
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Пловдив eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Plovdiv 

Пловдiв eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Пловдiв 

Поморие eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Pomorie 

Поморiє eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Поморiє 

Русе eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Ruse 

Русе eventuellt följt av en delregion och/eller en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Русе 

Сакар eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Sakar 

Сакар eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Сакар 

Сандански eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Sandanski 

Санданськi eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Санданськi 

Свищов eventuellt följt av en delregion och/el
ler en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Svishtov 

Свiщов eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Свiщов 

Септември eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Septemvri 

Септемврi eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Септемврi 

Славянци eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Slavyantsi 

Славянцi eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Славянцi 

Сливен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Sliven 

Слiвен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Слiвен 

Стамболово eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Stambolovo 

Стамболово eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Стамболово 

Стара Загора eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Stara Zagora 

Стара Загора eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Стара Загора
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Сунгурларе eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Sungurlare 

Сунгурларе eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Сунгурларе 

Сухиндол eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Suhindol 

Сухiндол eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Сухiндол 

Търговище eventuellt följt av en delregion 
och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Targovishte 

Тирговiще eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Тарговiще 

Хан Крум eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Han Krum 

Хан Крум eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Хан Крум 

Хасково eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Haskovo 

Хасково eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Хасково 

Хисаря eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Hisarya 

Хiсаря eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Хiсарiя 

Хърсово eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Harsovo 

Хирсово eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Харсаво 

Черноморски район eventuellt följt av en del
region och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Black Sea Region 

Черноморскi район eventuellt följt av en delre
gion och/eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Блєк Сii Рiджен 

Черноморски район eventuellt följt av Южно 
Черноморие 

Likvärdig term: Southern Black Sea Coast 

Черноморскi район eventuellt följt av Южно 
Черноморiє 

Likvärdig term: Саузерн Блек Сii Коуст 

Шивачево eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Shivachevo 

Шiвачево eventuellt följt av en delregion och/ 
eller en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Шiвачево 

Шумен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Shumen 

Шумен eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Шумен
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Ямбол eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Yambol 

Ямбол eventuellt följt av en delregion och/eller 
en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Ямбол 

Болярово Болярово 

Дунавска равнина 

Likvärdig term: Danube Plain 

Дунавска равнiна 

Likvärdig term: Данубе Плейн 

Тракийска низина 

Likvärdig term: Thracian Lowlands 

Тракiйска Нiзiна 

Likvärdig term: Срасiан Лоулендс 

TJECKIEN Čechy eventuellt följt av Litoměřická Чехи eventuellt följt av Лiтомнєржiцка 

Čechy eventuellt följt av Mělnická Чехи eventuellt följt av Мнєлнiцка 

Morava eventuellt följt av Mikulovská Морава eventuellt följt av Мiкуловска 

Morava eventuellt följt av Slovácká Морава eventuellt följt av Словацка 

Morava eventuellt följt av Velkopavlovická Морава eventuellt följt av Велкопавловiцка 

Morava eventuellt följt av Znojemská Морава eventuellt följt av Зноємска 

České Ческе 

Moravské Моравске 

TYSKLAND Ahr eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Ар eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Baden eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Баден eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Franken eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Франкен eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Hessische Bergstraße eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Гессiше Берґштрассе eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Mittelrhein eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Мiттельрайн eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Mosel-Saar-Ruwer eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Mosel 

Мозель-Заар-Рувер eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Мозель 

Nahe eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Наге eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet
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Pfalz eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Пфальц eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Rheingau eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Райнґау eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Rheinhessen eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Райнгессен eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Saale-Unstrut eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Заале-Унштрут eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Sachsen eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Заксен eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Württemberg eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Вюртемберг eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Ahrtaler Аарталер 

Badischer Бадiшер 

Bayerischer Bodensee Баєрiшер Бодензе 

Mosel Мозель 

Ruwer Рувер 

Saar Заар 

Main Майн 

Mecklenburger Мекленбурґер 

Mitteldeutscher Мiттельдойчер 

Nahegauer Нагеґауер 

Pfälzer Пфельцер 

Regensburger Реґенсбурґер 

Rheinburgen Райнбурґен 

Rheingauer Райнґауер 

Rheinischer Райнiшер 

Saarländischer Заарлендiшер 

Sächsischer Зексiшер 

Schwäbischer Швебiшер
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Starkenburger Штаркенбурґер 

Taubertäler Таубертелєр 

Brandenburger Бранденбурґер 

Neckar Некар 

Oberrhein Оберрайн 

Rhein Райн 

Rhein-Neckar Райн-Некар 

Schleswig-Holsteinischer Шлезвiґ-Гольштайнiшер 

Nürnberger Glühwein Нюрнберґер ґлювайн 

Thüringer Glühwein Тюрiнґер ґлювайн 

GREKLAND Αγχίαλος 

Likvärdig term: Anchialos 

Анхiалос 

Likvärdig term: Анхiалос 

Αμύνταιο 

Likvärdig term: Amynteo 

Амiндео 

Likvärdig term: Амiнтео 

Αρχάνες 

Likvärdig term: Archanes 

Арханес 

Likvärdig term: Арханес 

Γουμένισσα 

Likvärdig term: Goumenissa 

Гуменiсса 

Likvärdig term: Гуменiсса 

Δαφνές 

Likvärdig term: Dafnes 

Дафнес 

Likvärdig term: Дафнес 

Ζίτσα 

Likvärdig term: Zitsa 

Зiтца 

Likvärdig term: Зiтца 

Λήμνος 

Likvärdig term: Lemnos 

Лiмнос 

Likvärdig term: Лемнос 

Μαντινεία 

Likvärdig term: Mantinia 

Мантiнiя 

Likvärdig term: Мантiнiя 

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας 

Likvärdig term: Mavrodaphne of Kephalonia 

Мавродафнi Кефаллiнiя 

Likvärdig term: Мавродафнi оф Кефалонiя
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Μαυροδάφνη Πατρών 

Likvärdig term: Mavrodaphne of Patras 

Мавродафнi Патрон 

Likvärdig term: Мавродафнi оф Патрас 

Μεσενικόλα 

Likvärdig term: Messenikola 

Месенiкола 

Likvärdig term: Мессенiкола 

Μοσχάτος Κεφαλληνίας 

Likvärdig term: Kephalonia Muscatel 

Мосхато Кефаллiнiя 

Likvärdig term: Кефалонiя Мускател 

Μοσχάτος Λήμνου 

Likvärdig term: Lemnos Muscatel 

Мосхатос Лiмну 

Likvärdig term: Лемнос Мускател 

Μοσχάτος Πατρών 

Likvärdig term: Patras Muscatel 

Мосхато Патрон 

Likvärdig term: Патрас Мускател 

Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

Likvärdig term: Rio Patron Muscatel 

Мoсхато Рiо Патрон 

Likvärdig term: Рiо Патрон Мускател 

Μοσχάτος Ρόδου 

Likvärdig term: Rhodes Muscatel 

Мoсхатос Роду 

Likvärdig term: Родес Мускател 

Νάουσα 

Likvärdig term: Naoussa 

Науса 

Likvärdig term: Науса 

Νεμέα 

Likvärdig term: Nemea 

Немеа 

Likvärdig term: Немеа 

Πάρος 

Likvärdig term: Paros 

Парос 

Likvärdig term: Парос 

Πάτρα 

Likvärdig term: Patras 

Патра 

Likvärdig term: Патра 

Πεζά 

Likvärdig term: Peza 

Пеза 

Likvärdig term: Пеза 

Πλαγιές Μελίτωνα 

Likvärdig term: Slopes Meliton 

Плайєс Мелiтона 

Likvärdig term: Слопес Мелiтон 

Ραψάνη 

Likvärdig term: Rapsani 

Рапсанi 

Likvärdig term: Рапсанi
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Ρόδος 

Likvärdig term: Rhodes 

Родос 

Likvärdig term: Родес 

Ρομπόλα Κεφαλληνίας 

Likvärdig term: Rompola Kefalonia 

Ромболя Кефальнiяс 

Likvärdig term: Ромпола Кефалонiя 

Σάμος 

Likvärdig term: Samos 

Самос 

Likvärdig term: Самос 

Σαντορίνη 

Likvärdig term: Santorini 

Санторiнi 

Likvärdig term: Санторiнi 

Σητεία 

Likvärdig term: Sitia 

Сiтiя 

Likvärdig term: Сiтiя 

Κω 

Likvärdig term: Κοs 

Кос 

Likvärdig term: Кос 

Μαγνησία 

Likvärdig term: Magnissia 

Магнiсiя 

Likvärdig term: Магнiсiя 

Αιγαίο Πέλαγος 

Likvärdig term: Aegean Sea 

Егейо Пелягос 

Likvärdig term: Еджiан сii 

Αττική 

Likvärdig term: Attiki 

Аттiкi 

Likvärdig term: Аттiкi 

Αχαϊα 

Likvärdig term: Αchaia 

Агайя 

Likvärdig term: Ачайя 

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου 

Likvärdig term: Verdea Onomasia kata paradosi 
Zakinthou 

Вердеа Ономасiя ката парадосi Закiнсу 

Likvärdig term: Вердеа Ономасiя ката парадосi 
Закiнсу 

Ήπειρος 

Likvärdig term: Epirus 

Iпiрос 

Likvärdig term: Еперос 

Ηράκλειο 

Likvärdig term: Heraklion 

Iраклioн 

Likvärdig term: Iраклioн 

Θεσσαλία 

Likvärdig term: Thessalia 

Сесалia 

Likvärdig term: Сесалia

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1825



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Θήβα 

Likvärdig term: Thebes 

Фiва 

Likvärdig term: Себес 

Θράκη 

Likvärdig term: Thrace 

Сракi 

Likvärdig term: Срейс 

Ίσμαρος 

Likvärdig term: Ismaros 

Iсмарос 

Likvärdig term: Iсмарос 

Κάρυστος 

Likvärdig term: Karystos 

Карiстос 

Likvärdig term: Карiстос 

Κόρινθος 

Likvärdig term: Korinthos 

Корiнсос 

Likvärdig term: Корiнсос 

Κρήτη 

Likvärdig term: Crete 

Крiтi 

Likvärdig term: Крiтi 

Λακωνία 

Likvärdig term: Lakonia 

Лаконia 

Likvärdig term: Лаконia 

Μακεδονία 

Likvärdig term: Macedonia 

Македонiя 

Likvärdig term: Македонiя 

Νέα Μεσήμβρια 

Likvärdig term: Nea Messimvria 

Неа Месiмврia 

Likvärdig term: Неа Месiмврia 

Μεσσηνία 

Likvärdig term: Messinia 

Мессiнia 

Likvärdig term: Мессiнia 

Μέτσοβο 

Likvärdig term: Metsovo 

Местовo 

Likvärdig term: Местовo 

Μονεμβασία 

Likvärdig term: Monemvasia 

Монемвасia 

Likvärdig term: Монемвасia 

Παιανία 

Likvärdig term: Peanea 

Пеанia 

Likvärdig term: Пеанia 

Παλλήνη 

Likvärdig term: Pallini 

Паллiнi 

Likvärdig term: Паллiнi
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Πελοπόννησος 

Likvärdig term: Peloponnese 

Пелоппонeс 

Likvärdig term: Пелоппонeс 

Ρετσίνα Αττικής kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Retsina of Attiki 

Рецiна Аттiкiс kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Рецiна оф Аттiкi 

Ρετσίνα Βοιωτίας kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Retsina of Viotia 

Рецiна Вiотiас kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Рецiна оф Вiотiа 

Ρετσίνα Γιάλτρων (eventuellt åtföljt av Εύβοια) 

Likvärdig term: Retsina of Gialtra (eventuellt 
åtföljt av Evvia) 

Рецiна Iальтрон (eventuellt åtföljt av Ев’я) 

Likvärdig term: Рецiна оф Джiальтра (eventuellt 
åtföljt av Ев’я) 

Ρετσίνα Ευβοίας kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Retsina of Evvia 

Рецiна Евiяс kan åtföljas av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Рецiна оф Ев’я 

Ρετσίνα Θηβών (eventuellt åtföljt av Βοιωτία) 

Likvärdig term: Retsina of Thebes (eventuellt 
åtföljt av Viotia) 

Рецiна Сiвон (eventuellt åtföljt av Вiотiя) 

Likvärdig term: Рецiна оф Себес (eventuellt åt
följt av Вiотiя) 

Ρετσίνα Καρύστου (eventuellt åtföljt av Εύβοια) 

Likvärdig term: Retsina of Karystos (eventuellt 
åtföljt av Evvia) 

Рецiна Карiсту (eventuellt åtföljt av Ев’я) 

Likvärdig term: Рецiна оф Карiстос (eventuellt 
åtföljt av Ев’я) 

Ρετσίνα Κρωπίας ’eller’ Ρετσίνα Κορωπίου (even
tuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Kropia ’eller’ Retsina 
of Koropi (eventuellt åtföljt av Attika) 

Рецiна Кропiяс ’eller’ Рецiна Коропiу (eventuellt 
åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Кропiя ’eller’ Рецiна оф 
Коропi (eventuellt åtföljt av Аттiка) 

Ρετσίνα Μαρκοπούλου (eventuellt åtföljt av 
Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Markopoulo (even
tuellt åtföljt av Attika) 

Рецiна Маркопoлo (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Мегара (eventuellt åt
följt av Аттiка) 

Ρετσίνα Μεγάρων (eventuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Megara (eventuellt 
åtföljt av Attika) 

Рецiна Мегарон (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Мегара (eventuellt åt
följt av Аттiка)
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Ρετσίνα Μεσογείων (eventuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Mesogia (eventuellt 
åtföljt av Attika) 

Рецiна Месогiон (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Месогiа (eventuellt 
åtföljt av Аттiка) 

Ρετσίνα Παιανίας ’eller’ Ρετσίνα Λιοπεσίου (even
tuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Peania ’eller’ Retsina 
of Liopesi (eventuellt åtföljt av Attika) 

Рецiна Пеанiас ’eller’ Рецiна Лiопесiу (eventuellt 
åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Пеанiа ’eller’ Рецiна оф 
Лiопесi (eventuellt åtföljt av Аттiка) 

Ρετσίνα Παλλήνης (eventuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Pallini (eventuellt 
åtföljt av Attika) 

Рецiна Паллiнiс (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Паллiнi (eventuellt 
åtföljt av Аттiка) 

Ρετσίνα Πικερμίου (eventuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Pikermi (eventuellt 
åtföljt av Attika) 

Рецiна Пiкермiу (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Пiкермi (eventuellt 
åtföljt av Аттiка) 

Ρετσίνα Σπάτων (eventuellt åtföljt av Αττική) 

Likvärdig term: Retsina of Spata (eventuellt 
åtföljt av Attika) 

Рецiна Спатон (eventuellt åtföljt av Аттiкi) 

Likvärdig term: Рецiна оф Спата (eventuellt åt
följt av Аттiка) 

Ρετσίνα Χαλκίδας (eventuellt åtföljt av Εύβοια) 

Likvärdig term: Retsina of Halkida (eventuellt 
åtföljt av Evvia) 

Рецiна Халькiдас (eventuellt åtföljt av Ев’я) 

Likvärdig term: Рецiна оф Халькiда (eventuellt 
åtföljt av Ев’я) 

Σύρος 

Likvärdig term: Syros 

Сiрос 

Likvärdig term: Сiрос 

Άβδηρα 

Likvärdig term: Avdira 

Афдiрa 

Likvärdig term: Афдiрa 

Άγιο Όρος 

Likvärdig term: Mount Athos / Holy Mountain 

Айо Орас 

Likvärdig term: Моунт Єйсос / Холi Маунтiн 

Αγορά 

Likvärdig term: Agora 

Агора 

Likvärdig term: Агора 

Αδριανή 

Likvärdig term: Adriani 

Адрiанi 

Likvärdig term: Адрiанi
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Ανάβυσσος 

Likvärdig term: Anavyssos 

Анавiсос 

Likvärdig term: Анавiсос 

Αργολίδα 

Likvärdig term: Argolida 

Арголiда 

Likvärdig term: Арголiда 

Αρκαδία 

Likvärdig term: Arkadia 

Аркадiа 

Likvärdig term: Аркадiа 

Βελβεντός 

Likvärdig term: Velventos 

Вельвендос 

Likvärdig term: Вельвендос 

Βίλιτσα 

Likvärdig term: Vilitsa 

Вiлiца 

Likvärdig term: Вiлiца 

Γεράνεια 

Likvärdig term: Gerania 

Єранiя 

Likvärdig term: Єранiя 

Γρεβενά 

Likvärdig term: Grevena 

Гревена 

Likvärdig term: Гревена 

Δράμα 

Likvärdig term: Drama 

Драма 

Likvärdig term: Драма 

Δωδεκάνησος 

Likvärdig term: Dodekanese 

Додекансос 

Likvärdig term: Додеканес 

Επανομή 

Likvärdig term: Epanomi 

Епаномi 

Likvärdig term: Епаномi 

Ηλεία 

Likvärdig term: Ilia 

Iлiiйа 

Likvärdig term: Iлiiйа 

Ημαθία 

Likvärdig term: Imathia 

Iмафiа 

Likvärdig term: Iмафiа 

Θαψανά 

Likvärdig term: Thapsana 

Сапсанa 

Likvärdig term: Сапсанa 

Θεσσαλονίκη 

Likvärdig term: Thessaloniki 

Сесалонiкi 

Likvärdig term: Сесалонiкi
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Ικαρία 

Likvärdig term: Ikaria 

Iкарiа 

Likvärdig term: Iкарiа 

Ίλιον 

Likvärdig term: Ilion 

Iлiон 

Likvärdig term: Iлiон 

Ιωάννινα 

Likvärdig term: Ioannina 

Iоанiнa 

Likvärdig term: Iоанiнa 

Καρδίτσα 

Likvärdig term: Karditsa 

Кардiца 

Likvärdig term: Кардiца 

Καστοριά 

Likvärdig term: Kastoria 

Касторiяa 

Likvärdig term: Касторiяa 

Κέρκυρα 

Likvärdig term: Corfu 

Керкiра 

Likvärdig term: Корфу 

Κίσαμος 

Likvärdig term: Kissamos 

Кiсамос 

Likvärdig term: Кiсамос 

Κλημέντι 

Likvärdig term: Klimenti 

Клiментi 

Likvärdig term: Клiментi 

Κοζάνη 

Likvärdig term: Kozani 

Козанi 

Likvärdig term: Козанi 

Αταλάντη 

Likvärdig term: Atalanti 

Аталандi 

Likvärdig term: Аталандi 

Κορωπί 

Likvärdig term: Koropi 

Коропi 

Likvärdig term: Коропi 

Κρανιά 

Likvärdig term: Krania 

Кранia 

Likvärdig term: Кранia 

Κραννώνα 

Likvärdig term: Krannona 

Кранона 

Likvärdig term: Кранона 

Κυκλάδες 

Likvärdig term: Cyclades 

Кiклядес 

Likvärdig term: Кiклядес
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Λασίθι 

Likvärdig term: Lasithi 

Лясiфi 

Likvärdig term: Лясiфi 

Λετρίνα 

Likvärdig term: Letrines 

Лєтрiна 

Likvärdig term: Лєтрiна 

Λευκάδας 

Likvärdig term: Lefkada 

Лєфказас 

Likvärdig term: Лєфкада 

Ληλάντιο Πεδίο 

Likvärdig term: Lilantio Pedio 

Лiляндiо Педiо 

Likvärdig term: Лiляндiо Педiо 

Μαντζαβινάτα 

Likvärdig term: Mantzavinata 

Мандзавiната 

Likvärdig term: Мандзавiната 

Μαρκόπουλο 

Likvärdig term: Markopoulo 

Маркопульо 

Likvärdig term: Маркопульо 

Μαρτίνο 

Likvärdig term: Μartino 

Мартiно 

Likvärdig term: Мартiно 

Μεταξάτα 

Likvärdig term: Metaxata 

Метаксата 

Likvärdig term: Метаксата 

Μετέωρα 

Likvärdig term: Meteora 

Метеора 

Likvärdig term: Метеора 

Οπούντια Λοκρίδος 

Likvärdig term: Opountia Lokridos 

Опундiя Льокрiдос 

Likvärdig term: Опундiя Льокрiдос 

Παγγαίο 

Likvärdig term: Paggaio 

Паґео 

Likvärdig term: Паґео 

Παρνασσός 

Likvärdig term: Parnasos 

Парнасос 

Likvärdig term: Парнасос 

Πέλλα 

Likvärdig term: Pella 

Пелля 

Likvärdig term: Пелля 

Πιερία 

Likvärdig term: Pieria 

Пiєрiя 

Likvärdig term: Пiєрiя
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Πισάτιδα 

Likvärdig term: Pisatis 

Пiсатiда 

Likvärdig term: Писатис 

Πλαγίες Αιγιαλείας 

Likvärdig term: Slopes Egialias 

Плейес Еялiяс 

Likvärdig term: Слопес Iджiелiас 

Πλαγιές Αμπέλου 

Likvärdig term: Slopes Ambelos 

Пляєс Амбелю 

Likvärdig term: Слопес Амбелос 

Πλαγιές Βερτίσκου 

Likvärdig term: Slopes Vertiskos 

Плейес Вертiску 

Likvärdig term: Слопес Вертiскос 

Πλαγιές του Αίνου 

Likvärdig term: Slopes of Enos 

Плейесту Ену 

Likvärdig term: Слопес оф Енос 

Κιθαιρώνας 

Likvärdig term: Kitherona 

Кiсеронас 

Likvärdig term: Кiсерона 

Κνημίδα 

Likvärdig term: Knimida 

Кнiмiда 

Likvärdig term: Кнiмiда 

Πλαγιές Πάρνηθας 

Likvärdig term: Slopes Parnitha 

Плейес Парнiтас 

Likvärdig term: Слопес Парнiта 

Πλαγιές Πεντελικού 

Likvärdig term: Slopes Pendeliko 

Плейес Пенделiку 

Likvärdig term: Слопес Пенделiко 

Πλαγιές Πετρωτού 

Likvärdig term: Slopes Petroto 

Плейес Петроту 

Likvärdig term: Слопес Петрото 

Πυλία 

Likvärdig term: Pylia 

Пiлiа 

Likvärdig term: Пiлiа 

Ριτσώνα 

Likvärdig term: Ritsona 

Рiцона 

Likvärdig term: Рiцона 

Σέρρες 

Likvärdig term: Serres 

Серес 

Likvärdig term: Серес 

Σιάτιστα 

Likvärdig term: Siatista 

Сiатiста 

Likvärdig term: Сiатiста
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Σιθωνία 

Likvärdig term: Sithonia 

Сiсонiа 

Likvärdig term: Сiсонiа 

Σπάτα 

Likvärdig term: Spata 

Спата 

Likvärdig term: Спата 

Στερεά Ελλάδα 

Likvärdig term: Sterea Ellada 

Стереа Еляда 

Likvärdig term: Стереа Еляда 

Τεγέα 

Likvärdig term: Tegea 

Тейа 

Likvärdig term: Тейа 

Τριφυλία 

Likvärdig term: Trifilia 

Трiфiлiя 

Likvärdig term: Трiфiлiя 

Τύρναβος 

Likvärdig term: Tyrnavos 

Тiрнавос 

Likvärdig term: Тiрнавос 

Φλώρινα 

Likvärdig term: Florina 

Фльорiна 

Likvärdig term: Фльорiна 

Χαλικούνα 

Likvärdig term: Halikouna 

Халiкуна 

Likvärdig term: Халiкуна 

Χαλκιδική 

Likvärdig term: Halkidiki 

Халькiвiкi 

Likvärdig term: Халькiдiкi 

FRANKRIKE Ajaccio Ажаксiо 

Aloxe-Corton Алокс-Кортон 

Alsace eventuellt följt av ett namn på en vin
sort och/eller namnet på en mindre geografisk 
enhet 

Likvärdig term: Vin d'Alsace 

Ельзас eventuellt följt av ett namn på en vinsort 
och/eller namnet på en mindre geografisk enhet 

Likvärdig term: Вен д'Ельзас 

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Berg
bieten 

Ельзас Гран Крю följt av Альтенберг де Бергбiтен 

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Berg
heim 

Ельзас Гран Крю följt av Альтенберг де Бергхайм 

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de 
Wolxheim 

Ельзас Гран Крю följt av Альтенберг де 
Фолксхайм 

Alsace Grand Cru följt av Brand Ельзас Гран Крю följt av Бранд
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Alsace Grand Cru följt av Bruderthal Ельзас Гран Крю följt av Брудерталь 

Alsace Grand Cru följt av Eichberg Ельзас Гран Крю följt av Ейшберг 

Alsace Grand Cru följt av Engelberg Ельзас Гран Крю följt av Енгельберг 

Alsace Grand Cru följt av Florimont Ельзас Гран Крю följt av Флорiмон 

Alsace Grand Cru följt av Frankstein Ельзас Гран Крю följt av Франкштейн 

Alsace Grand Cru följt av Froehn Ельзас Гран Крю följt av Фроенн 

Alsace Grand Cru följt av Furstentum Ельзас Гран Крю följt av Фюрстентум 

Alsace Grand Cru följt av Geisberg Ельзас Гран Крю följt av Гейсберг 

Alsace Grand Cru följt av Gloeckelberg Ельзас Гран Крю följt av Глокельберг 

Alsace Grand Cru följt av Goldert Ельзас Гран Крю följt av Голдерт 

Alsace Grand Cru följt av Hatschbourg Ельзас Гран Крю följt av Хатчбург 

Alsace Grand Cru följt av Hengst Ельзас Гран Крю följt av Хенгст 

Alsace Grand Cru följt av Kanzlerberg Ельзас Гран Крю följt av Канцлерберг 

Alsace Grand Cru följt av Kastelberg Ельзас Гран Крю följt av Кастельберг 

Alsace Grand Cru följt av Kessler Ельзас Гран Крю följt av Кесслер 

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Barr Ельзас Гран Крю följt av Кiршберг де Барр 

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Ri
beauvillé 

Ельзас Гран Крю följt av Кiршберг де Рiбовiлле 

Alsace Grand Cru följt av Kitterlé Ельзас Гран Крю följt av Кiттерле 

Alsace Grand Cru följt av Mambourg Ельзас Гран Крю följt av Мамбург 

Alsace Grand Cru följt av Mandelberg Ельзас Гран Крю följt av Мандельберг 

Alsace Grand Cru följt av Marckrain Ельзас Гран Крю följt av Маркрен 

Alsace Grand Cru följt av Moenchberg Ельзас Гран Крю följt av Моеншберг 

Alsace Grand Cru följt av Muenchberg Ельзас Гран Крю följt av Mюеншберг 

Alsace Grand Cru följt av Ollwiller Ельзас Гран Крю följt av Олвiлль 

Alsace Grand Cru följt av Osterberg Ельзас Гран Крю följt av Остерберг 

Alsace Grand Cru följt av Pfersigberg Ельзас Гран Крю följt av Пферсiгстберг
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Alsace Grand Cru följt av Pfingstberg Ельзас Гран Крю följt av Пфiнгстберг 

Alsace Grand Cru följt av Praelatenberg Ельзас Гран Крю följt av Праелятенберг 

Alsace Grand Cru följt av Rangen Ельзас Гран Крю följt av Ранген 

Alsace Grand Cru följt av Saering Ельзас Гран Крю följt av Саерiнг 

Alsace Grand Cru följt av Schlossberg Ельзас Гран Крю följt av Шлоссберг 

Alsace Grand Cru följt av Schoenenbourg Ельзас Гран Крю följt av Шоненбург 

Alsace Grand Cru följt av Sommerberg Ельзас Гран Крю följt av Соммерберг 

Alsace Grand Cru följt av Sonnenglanz Ельзас Гран Крю följt av Сонненглянтц 

Alsace Grand Cru följt av Spiegel Ельзас Гран Крю följt av Шпiгель 

Alsace Grand Cru följt av Sporen Ельзас Гран Крю följt av Шпорен 

Alsace Grand Cru följt av Steinen Ельзас Гран Крю följt av Штейнен 

Alsace Grand Cru följt av Steingrubler Ельзас Гран Крю följt av Штейнгрублер 

Alsace Grand Cru följt av Steinklotz Ельзас Гран Крю följt av Штейнклотц 

Alsace Grand Cru följt av Vorbourg Ельзас Гран Крю följt av Форбург 

Alsace Grand Cru följt av Wiebelsberg Ельзас Гран Крю följt av Вiбельсберг 

Alsace Grand Cru följt av Wineck-Schlossberg Ельзас Гран Крю följt av Вiнек-Шлоссберг 

Alsace Grand Cru följt av Winzenberg Ельзас Гран Крю följt av Вiнценберг 

Alsace Grand Cru följt av Zinnkoepflé Ельзас Гран Крю följt av Цiннкоппфль 

Alsace Grand Cru följt av Zotzenberg Ельзас Гран Крю följt av Зотценберг 

Alsace Grand Cru som föregås av Rosacker Ельзас Гран Крю som föregås av Розаккер 

Anjou eventuellt följt av Val de Loire eventuellt 
följt av ’mousseux’ som eventuellt föregås av 
’Rosé’ 

Анжу eventuellt följt av Валь де Луар eventuellt 
följt av ’муссьо’ som eventuellt föregås av ’Розе’ 

Anjou Coteaux de la Loire eventuellt följt av 
Val de Loire 

Анжу Кото де ля Луар eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Anjou Villages eventuellt följt av Val de Loire Анжу Вiлляж eventuellt följt av Валь де Луар 

Anjou-Villages Brissac eventuellt följt av Val de 
Loire 

Анжу-Вiлляж Брiссак eventuellt följt av Валь де 
Луар
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Arbois eventuellt följt av Pupillin eventuellt 
följt av ’mousseux’ 

Арбуа eventuellt följt av Пюпiйєн eventuellt följt 
av ’муссьо’ 

Auxey-Duresses eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Оксе-Дюресс eventuellt följt av ’Кот дьо Бон’ 
eller ’Кот дьо Бон-Вiлляж’ 

Bandol 

Likvärdig term: Vin de Bandol 

Бандоль 

Likvärdig term: Вен де Бандоль 

Banyuls eventuellt följt av ’Grand Cru’ och/eller 
’Rancio’ 

Банiульс eventuellt följt av ’Гран Крю’ och/eller 
’Рансiо’ 

Barsac Барсак 

Bâtard-Montrachet Батар-Монраше 

Béarn eventuellt följt av Bellocq Беарн eventuellt följt av Беллок 

Beaujolais eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
’Villages’ eventuellt följt av ’Supérieur’ 

Божоле eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
’Вiлляж’ eventuellt följt av ’Сюперiор’ 

Beaune Бон 

Bellet 

Likvärdig term: Vin de Bellet 

Белле 

Likvärdig term: Вен де Белле 

Bergerac eventuellt följt av ’sec’ Бержерак eventuellt följt av ’сек’ 

Bienvenues-Bâtard-Montrachet Бiєнвеню-Батар-Монраше 

Blagny eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ eller 
’Côte de Beaune-Villages’ 

Бляньї eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот 
де Бон-Вiлляж’ 

Blanquette de Limoux Блянкетт де Лiму 

Blanquette méthode ancestrale Блянкетт метод ансестраль 

Blaye Бляйє 

Bonnes-mares Бонн-мар 

Bonnezeaux eventuellt följt av Val de Loire Боннезо eventuellt följt av Валь де Луар 

Bordeaux eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’, 
’Mousseux’ eller ’Supérieur’ 

Бордо eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’, ’Муссьо’ 
eller ’Сюперiор’ 

Bordeaux Côtes de Francs Бордо Кот де Франк 

Bordeaux Haut-Benauge Бордо О-Бенож

SV L 161/1836 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Bourg 

Likvärdig term: Côtes de Bourg / Bourgeais 

Бур 

Likvärdig term: Кот де Бур / Бурже 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Chitry 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Шiтрi 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Côte Chalonnaise 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Кот 
Шалоннез 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Côte Saint-Jacques 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Кот Сен- 
Жак 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Côtes d'Auxerre 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Кот 
д‘Оксерр 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Côtes du Couchois 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Кот дю 
Кушуа 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Coulanges-la-Vineuse 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Куланж- 
ля-Венез 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Épineuil 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Епiней 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Hautes Côtes de Beaune 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet От Кот де 
Бон 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Hautes Côtes de Nuits 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet От Кот де 
Нюї 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
La Chapelle Notre-Dame 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Ля Шапель 
Нотр-Дам 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Le Chapitre 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Ле Шапiтр 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Монтркю / 
Монтр-кю / Ан Монтр-Кю 

Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’ 
eller ett namn på en mindre geografisk enhet 
Vézelay 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’ eller ett 
namn på en mindre geografisk enhet Везелей
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Bourgogne eventuellt följt av ’Clairet’, ’Rosé’, 
’ordinaire’ eller ’grand ordinaire’ 

Бургонь eventuellt följt av ’Кларет’, ’Розе’, 
’ордiнер’ eller ’ґран ордiнер’ 

Bourgogne aligoté Бургонь алiготе 

Bourgogne passe-tout-grains Бургонь пасс-ту-грен 

Bourgueil Бургей 

Bouzeron Бузерон 

Brouilly Бруйї 

Bugey eventuellt följt av Cerdon som eventuellt 
föregås av ’Vins du’, ’Mousseux du’, ’Pétillant’ 
eller ’Roussette’ du eller följt av ’Mousseux’ eller 
’Pétillant’ eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Бюжей eventuellt följt av Сердон som eventuellt 
föregås av ’Вен дю’, ’Муссьо дю’, ’Петiйян’ eller 
’Руссетт дю’ eller följt av ’Муссьо’ eller ’Петiйян’ 
eventuellt följt av ett namn på en mindre geo
grafisk enhet 

Buzet Бюзе 

Cabardès Кабардес 

Cabernet d'Anjou eventuellt följt av Val de 
Loire 

Каберне d'Анжу eventuellt följt av Валь де Луар 

Cabernet de Saumur eventuellt följt av Val de 
Loire 

Каберне де Сомюр eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Cadillac Кадiйяк 

Cahors Каор 

Cassis Кассiс 

Cérons Серон 

Chablis eventuellt följt av Beauroy eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Боруа eventuellt följt av 
’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Berdiot eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Бердiо eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Beugnons Шаблi eventuellt följt av Беньон 

Chablis eventuellt följt av Butteaux eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Бютто eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Chapelot eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Шапело eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Chatains eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Шатен eventuellt följt 
av ’премьє крю’

SV L 161/1838 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Chablis eventuellt följt av Chaume de Talvat 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Шом де Тальва even
tuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Bréchain 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Брешен even
tuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Cuissy Шаблi eventuellt följt av Кот де Кюїссi 

Chablis eventuellt följt av Côte de Fontenay 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Фонтеней 
eventuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Jouan 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Жуан eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Léchet 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Леше eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Savant 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Саван eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte de Vaubarousse 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Вобарусс even
tuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Côte des Prés Girots 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Кот де Пре Жiро 
eventuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Forêts eventuellt följt 
av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Форе eventuellt följt av 
’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Fourchaume even
tuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Фуршом eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av L'Homme mort 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Л‘Омм мор eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Les Beauregards 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Ле Бореґар eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Les Épinottes even
tuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Лез Епiнотт eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Les Fourneaux 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Ле Фурно eventuellt 
följt av ’премьє крю’
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Chablis eventuellt följt av Les Lys eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Ле Лiс eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Mélinots eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Мелiно eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Mont de Milieu 
eventuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Мон де Мiлiйо even
tuellt följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Montée de Tonnerre Шаблi eventuellt följt av Монте де Тоннер 

Chablis eventuellt följt av Montmains eventu
ellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Монмен eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Morein eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Морен eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Pied d'Aloup even
tuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av П’є д‘Алуп eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Roncières eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Ронсьєр eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Sécher eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Сеше eventuellt följt av 
’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Troesmes eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Троесм eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vaillons eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Ваййон eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vau de Vey eventu
ellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Во де Вей eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vau Ligneau even
tuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Во Лiньо eventuellt 
följt av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vaucoupin eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Вокупен eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vaugiraut eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Вожiро eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vaulorent eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Волоран eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vaupulent eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Вопюлен eventuellt 
följt av ’премьє крю’
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Chablis eventuellt följt av Vaux-Ragons even
tuellt följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Во-Раґон eventuellt följt 
av ’премьє крю’ 

Chablis eventuellt följt av Vosgros eventuellt 
följt av ’premier cru’ 

Шаблi eventuellt följt av Воґро eventuellt följt av 
’премьє крю’ 

Chablis Шаблi 

Chablis grand cru eventuellt följt av Blanchot Шаблi Гран Крю eventuellt följt av Бланшо 

Chablis grand cru eventuellt följt av Bougros Шаблi Гран Крю eventuellt följt av Буґро 

Chablis grand cru eventuellt följt av Grenou
illes 

Шаблi Ґран Крю eventuellt följt av Ґренуй 

Chablis grand cru eventuellt följt av Les Clos Шаблi Гран Крю eventuellt följt av Ле Кло 

Chablis grand cru eventuellt följt av Preuses Шаблi Гран Крю eventuellt följt av През 

Chablis grand cru eventuellt följt av Valmur Шаблi Гран Крю eventuellt följt av Вальмюр 

Chablis grand cru eventuellt följt av Vaudésir Шаблi Гран Крю eventuellt följt av Водезiр 

Chambertin Шамбертен 

Chambertin-Clos-de-Bèze Шамбертен-Кло-де-Без 

Chambolle-Musigny Шамболь-Мюзiньї 

Champagne Шампань 

Chapelle-Chambertin Шапель-Шамбертен 

Charlemagne Шарлемань 

Charmes-Chambertin Шарм-Шамбертен 

Chassagne-Montrachet eventuellt följt av ’Côte 
de Beaune’ eller ’Côtes de Beaune-Villages’ 

Шассань-Монраше eventuellt följt av ’Кот де Бон’ 
eller ’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Château Grillet Шато Ґрiйє 

Château-Chalon Шато-Шалон 

Châteaumeillant Шатомейян 

Châteauneuf-du-Pape Шато-неф-дю-Пап

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1841



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Châtillon-en-Diois Шатiйон-ан-Дiуа 

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon Шом – Премьє Крю де Кото дю Лейон 

Chenas Шена 

Chevalier-Montrachet Шевальє-Монраше 

Cheverny Шевернi 

Chinon Шiнон 

Chiroubles Шiрубль 

Chorey-les-Beaune eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Шорей-ле-Бон eventuellt följt av ’Кот де Бон’ 
eller ’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Clairette de Bellegarde Клерет де Бельґард 

Clairette de Die Клерет де Дi 

Clairette de Languedoc eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Клерет де Ланґедок eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Clos de la Roche Кло де ля Рош 

Clos de Tart Кло де Тар 

Clos de Vougeot Кло де Вужо 

Clos des Lambrays Кло де Лямбре 

Clos Saint-Denis Кло Сен-Денi 

Collioure Коллiур 

Condrieu Кондрiйо 

Corbières Корбьєр 

Cornas Корнас 

Corse eventuellt följt av Calvi som eventuellt 
föregås av ’Vin de’ 

Корс eventuellt följt av Кальвi som eventuellt 
föregås av ’Вен де’ 

Corse eventuellt följt av Coteaux du Cap Corse 
som eventuellt föregås av ’Vin de’ 

Корс eventuellt följt av Кото дю Cap Корс som 
eventuellt föregås av ’Вен де’ 

Corse eventuellt följt av Figari som eventuellt 
föregås av ’Vin de’ 

Корс eventuellt följt av Фiґарi som eventuellt 
föregås av ’Вен де’ 

Corse eventuellt följt av Porto-Vecchio som 
eventuellt föregås av ’Vin de’ 

Корс eventuellt följt av Порто-Веккiо som 
eventuellt föregås av ’Вен де’
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Corse eventuellt följt av Sartène som eventuellt 
föregås av ’Vin de’ 

Корс eventuellt följt av Сартен som eventuellt 
föregås av ’Вен де’ 

Corse som eventuellt föregås av ’Vin de’ Корс som eventuellt föregås av ’Вен де’ 

Corton Кортон 

Corton-Charlemagne Кортон-Шарлемань 

Costières de Nîmes Костьєр де Нiм 

Côte de Beaune som föregås av namnet på en 
mindre geografisk enhet 

Кот де Бон som föregås av namnet på en 
mindre geografisk enhet 

Côte de Beaune-Villages Кот де Бон-Вiлляж 

Côte de Brouilly Кот де Бруйї 

Côte de Nuits-villages Кот де Нюї-Вiлляж 

Côte roannaise Кот роанез 

Côte Rôtie Кот Ротi 

Coteaux champenois eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Кото шампенуа eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Coteaux d'Aix-en-Provence Кото д Екс-ан-Прованс 

Coteaux d'Ancenis eventuellt följt av namnet 
på vinsorten 

Кото д‘Ансенi eventuellt följt av namnet på 
vinsorten 

Coteaux de Die Кото де Дi 

Coteaux de l'Aubance eventuellt följt av Val de 
Loire 

Кото де л’Обанс eventuellt följt av Валь де Луар 

Coteaux de Pierrevert Кото де Пьєрвер 

Coteaux de Saumur eventuellt följt av Val de 
Loire 

Кото де Сомюр eventuellt följt av Валь де Луар 

Coteaux du Giennois Кото дю Жьєннуа 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av 
Cabrières 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Кабрiєр 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Co
teaux de la Méjanelle / La Méjanelle 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Кото де ля 
Межанель / Ля Межанель 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Co
teaux de Saint-Christol / Saint-Christol 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Кото де 
Сен-Крiстоль / Сен-Крiстоль
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Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Co
teaux de Vérargues / Vérargues 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Кото де 
Верарґ / Верарґ 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Grès 
de Montpellier 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Ґре де 
Монпельє 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av La 
Clape 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Ля Кляп 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av 
Montpeyroux 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Монперу 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Pic- 
Saint-Loup 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Пiк-Сен-Лу 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av 
Quatourze 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Катурз 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint- 
Drézéry 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Сен-Дрезерi 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint- 
Georges-d'Orques 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Сен-Жорж- 
д‘Орк 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint- 
Saturnin 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Сен- 
Сатурнен 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Pic
poul-de-Pinet 

Кото дю Ланґедок eventuellt följt av Пiкпуль-де- 
Пiне 

Coteaux du Layon eventuellt följt av Val de 
Loire eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Кото дю Лейон eventuellt följt av Валь де Луар 
eventuellt följt av ett namn på en mindre geo
grafisk enhet 

Coteaux du Layon Chaume eventuellt följt av 
Val de Loire 

Кото дю Лейон Шом eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Coteaux du Loir eventuellt följt av Val de Loire Кото дю Луар eventuellt följt av Валь де Луар 

Coteaux du Lyonnais Кото дю Лiонне 

Coteaux du Quercy Кото дю Керсi 

Coteaux du Tricastin Кото дю Трiкастен 

Coteaux du Vendômois eventuellt följt av Val 
de Loire 

Кото дю Вандомуа eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Coteaux varois Кото варуа
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Côtes Canon Fronsac 

Likvärdig term: Canon Fronsac 

Кот Канон Фронсак 

Likvärdig term: Канон Фронсак 

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Boudes Кот д‘Овернь eventuellt följt av Буд 

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Chantur
gue 

Кот д‘Овернь eventuellt följt av Шантюрґ 

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Château
gay 

Кот д‘Овернь eventuellt följt av Шатоґе 

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Corent Кот д‘Овернь eventuellt följt av Корен 

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Madargue Кот д‘Овернь eventuellt följt av Мадарґ 

Côtes de Bergerac Кот де Бержерак 

Côtes de Blaye Кот де Бляй 

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Кот де Бордо Сен-Макер 

Côtes de Castillon Кот де Кастiйон 

Côtes de Duras Кот де Дюра 

Côtes de Millau Кот де Miйо 

Côtes de Montravel Кот де Монравель 

Côtes de Provence Кот де Прованс 

Côtes de Saint-Mont Кот де Сен-Мон 

Côtes de Toul Кот де Туль 

Côtes du Brulhois Кот дю Брюлуа 

Côtes du Forez Кот дю Форез 

Côtes du Jura eventuellt följt av ’mousseux’ Кот дю Жюра eventuellt följt av ’муссьо’ 

Côtes du Lubéron Кот дю Люберон 

Côtes du Marmandais Кот дю Марманде 

Côtes du Rhône Кот дю Рон 

Côtes du Roussillon Кот дю Русiйон
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Côtes du Roussillon Villages eventuellt följt av 
ett namn på en mindre geografisk enhet 

Кот дю Русiйон Вiлляж eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Côtes du Ventoux Кот дю Ванту 

Côtes du Vivarais Кот дю Вiваре 

Cour-Cheverny eventuellt följt av Val de Loire Кур-Шевернi eventuellt följt av Валь де Луар 

Crémant d'Alsace Креман д'Ельзас 

Crémant de Bordeaux Креман де Бордо 

Crémant de Bourgogne Креман де Бурґонь 

Crémant de Die Креман де Дi 

Crémant de Limoux Креман де Лiму 

Crémant de Loire Креман де Луар 

Crémant du Jura Креман дю Жюра 

Crépy Крепi 

Criots-Bâtard-Montrachet Крiо-Батар-Монраше 

Crozes-Hermitage 

Likvärdig term: Crozes-Ermitage 

Кроз-Ермiтаж 

Likvärdig term: Кроз-Ермiтаж 

Échezeaux Ешезо 

Entre-Deux-Mers Антр-де-Мер 

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge Антр-де-Мер-О-Бенож 

Faugères Фожер 

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Brem Фьєф Вандеен eventuellt följt av Брем 

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Mareuil Фьєф Вандеен eventuellt följt av Марей 

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Pissotte Фьєф Вандеен eventuellt följt av Пiссотт 

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Vix Фьєф Вандеен eventuellt följt av Вiкс 

Fitou Фiту
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Fixin Фiксен 

Fleurie Флерi 

Floc de Gascogne Флок де Ґасконь 

Fronsac Фронзак 

Frontignan som eventuellt föregås av ’Muscat 
de’ eller ’Vin de’ 

Фронтiньян som eventuellt föregås av ’Муска де’ 
eller ’Вен де’ 

Gaillac eventuellt följt av ’mousseux’ Ґайяк eventuellt följt av ’муссьо’ 

Gaillac premières côtes Ґайяк прем’єр Кот 

Gevrey-Chambertin Жевре-Шамбертен 

Gigondas Жiґондас 

Givry Жiврi 

Grand Roussillon eventuellt följt av ’Rancio’ Ґран Русiйон eventuellt följt av ’Рансiо’ 

Grand-Échezeaux Ґран-Ешезо 

Graves eventuellt följt av ’Supérieures’ Ґрав eventuellt följt av ’Сюперiор’ 

Graves de Vayres Ґрав де Вейр 

Griotte-Chambertin Ґрiот-Шамбертен 

Gros plant du Pays nantais Ґро пля дю Пеї Нанте 

Haut-Médoc О-Медок 

Haut-Montravel О-Монравель 

Haut-Poitou О-Пуату 

Hermitage 

Likvärdig term: l'Hermitage / Ermitage / l'Er
mitage 

Ермiтаж 

Likvärdig term: л'Ермiтаж / Ермiтаж / л’Ермiтаж 

Irancy Iрансi 

Irouléguy Iрулеґi 

Jasnières eventuellt följt av Val de Loire Жаньєр eventuellt följt av Валь де Луар 

Juliénas Жюлiєнас
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Jurançon eventuellt följt av ’sec’ Жюрансон eventuellt följt av ’сек’ 

L'Étoile eventuellt följt av ’mousseux’ Л’Етуаль eventuellt följt av ’муссьо’ 

La Grande Rue Ля Ґранд Рю 

Ladoix eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ eller 
’Côte de Beaune-Villages’ 

Лядуа eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот де 
Бон-Вiлляж’ 

Lalande de Pomerol Лялянд де Помероль 

Latricières-Chambertin Лятрiсьєр-Шамбертен 

Les Baux de Provence Ле Бо де Прованс 

Limoux Лiму 

Lirac Лiрак 

Listrac-Médoc Лiстрак-Медок 

Loupiac Лупiак 

Lussac-Saint-Émilion Люссак-Сeнт-Емiльйон 

Mâcon eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
’Supérieur’ eller ’Villages’ 

Likvärdig term: Pinot-Chardonnay-Mâcon 

Макон eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet eventuellt följt av ’Сюперiор’ 
eller ’Вiлляж’ 

Likvärdig term: Пiно-Шардонне-Макон 

Macvin du Jura Maквен дю Жюра 

Madiran Maдiран 

Maranges eventuellt följt av Clos de la Boutière Маранж eventuellt följt av Кло де ля Бутьєр 

Maranges eventuellt följt av La Croix Moines Маранж eventuellt följt av Ля Круа Муан 

Maranges eventuellt följt av La Fussière Маранж eventuellt följt av Ля Фюссьєр 

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Loyè
res 

Маранж eventuellt följt av Ле Кло де Луайєр 

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Rois Маранж eventuellt följt av Ле Кло де Руа 

Maranges eventuellt följt av Les Clos Roussots Маранж eventuellt följt av Ле Кло Руссо 

Maranges eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Маранж eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet
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Maranges eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ 
eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Маранж eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот 
де Бон-Вiлляж’ 

Marcillac Марсiйяк 

Margaux Марґо 

Marsannay eventuellt följt av ’Rosé’ Марсанне eventuellt följt av ’Розе’ 

Maury eventuellt följt av ’Rancio’ Морi eventuellt följt av ’Рансiо’ 

Mazis-Chambertin Мазi-Шамбертен 

Mazoyères-Chambertin Мазойєр-Шамбертен 

Médoc Медок 

Menetou-Salon eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
Val de Loire 

Менету-Салон eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet eventuellt följt av Валь 
де Луар 

Mercurey Меркюрей 

Meursault eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ 
eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Мерсо eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот 
де Бон-Вiлляж’ 

Minervois Мiнервуа 

Minervois-La-Livinière Мiнервуа-Ля-Лiвiньєр 

Monbazillac Монбазiяк 

Montagne Saint-Émilion Монтань Сeнт-Емiльйон 

Montagny Монтаньї 

Monthélie eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ 
eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Монтелi eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот 
де Бон-Вiлляж’ 

Montlouis-sur-Loire eventuellt följt av Val de 
Loire eventuellt följt av ’mousseux’ eller ’pé
tillant’ 

Монлуї-сюр-Луар eventuellt följt av Валь де 
Луар eventuellt följt av ’муссьо’ eller ’петiйян’ 

Montrachet Монраше 

Montravel Монравель 

Morey-Saint-Denis Морей-Сен-Денi 

Morgon Морґон 

Moselle Мозель 

Moulin-à-Vent Мулен-а-Ван
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Moulis 

Likvärdig term: Moulis-en-Médoc 

Мулi 

Likvärdig term: Мулi-ан-Медок 

Muscadet eventuellt följt av Val de Loire Мюскаде eventuellt följt av Валь де Луар 

Muscadet-Coteaux de la Loire eventuellt följt av 
Val de Loire 

Мюскаде-Кото де ля Луар eventuellt följt av 
Валь де Луар 

Muscadet-Côtes de Grandlieu eventuellt följt av 
Val de Loire 

Мюскаде-Кот де Ґран-Льє eventuellt följt av Валь 
де Луар 

Muscadet-Sèvre et Maine eventuellt följt av Val 
de Loire 

Мюскаде-Севр е Мен eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Muscat de Beaumes-de-Venise Муска де Бом-де-Венiз 

Muscat de Lunel Муска де Люнель 

Muscat de Mireval Муска де Мiреваль 

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois Муска де Сен-Жан-де-Мiнервуа 

Muscat du Cap Corse Муска дю Cap Корс 

Musigny Мюзiньї 

Néac Неак 

Nuits 

Likvärdig term: Nuits-Saint-Georges 

Нюї 

Likvärdig term: Нюї-Сен-Жорж 

Orléans eventuellt följt av Cléry Орлеан eventuellt följt av Клерi 

Pacherenc du Vic-Bilh eventuellt följt av ’sec’ Пашеренк дю Вiк-Бiль eventuellt följt av ’сек’ 

Palette Палетт 

Patrimonio Патрiмонiо 

Pauillac Пойяк 

Pécharmant Пешарман 

Pernand-Vergelesses eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Пернан-Вержелес eventuellt följt av ’Кот де Бон’ 
eller ’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Pessac-Léognan Пессак-Леоньян 

Petit Chablis eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Петi Шаблi eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet
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Pineau des Charentes 

Likvärdig term: Pineau Charentais 

Пiно де Шарант 

Likvärdig term: Пiно Шаранте 

Pomerol Помроль 

Pommard Поммар 

Pouilly-Fuissé Пуйї-Фюїссе 

Pouilly-Loché Пуйї-Лоше 

Pouilly-sur-Loire eventuellt följt av Val de Loire 

Likvärdig term: Blanc Fumé de Pouilly / Pou
illy-Fumé 

Пуйї-сюр-Луар eventuellt följt av Валь де Луар 

Likvärdig term: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї-Фюме 

Pouilly-Vinzelles Пуйї-Вензель 

Premières Côtes de Blaye Прем’єр Кот де Бляй 

Premières Côtes de Bordeaux eventuellt följt av 
ett namn på en mindre geografisk enhet 

Прем’єр Кот де Бордо eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Puisseguin-Saint-Emilion Пюїссеген-Сeнт-Емiльйон 

Puligny-Montrachet eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Пюлiньї-Монраше eventuellt följt av ’Кот де Бон’ 
eller ’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Quarts de Chaume eventuellt följt av Val de 
Loire 

Кар де Шом eventuellt följt av Валь де Луар 

Quincy eventuellt följt av Val de Loire Кансi eventuellt följt av Валь де Луар 

Rasteau eventuellt följt av ’Rancio’ Расто eventuellt följt av ’Рансiо’ 

Régnié Реньє 

Reuilly eventuellt följt av Val de Loire Рейї eventuellt följt av Валь де Луар 

Richebourg Рiшбур 

Rivesaltes eventuellt följt av ’Rancio’ som 
eventuellt föregås av ’Muscat’ 

Рiвезальт eventuellt följt av ’Рансiо’ som even
tuellt föregås av ’Муска’ 

Romanée (La) Романе (Ля) 

Romanée Contie Романе Контi 

Romanée Saint-Vivant Романе Сен-Вiван
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Rosé de Loire eventuellt följt av Val de Loire Розе де Луар eventuellt följt av Валь де Луар 

Rosé des Riceys Розе де Рiсе 

Rosette Розет 

Roussette de Savoie eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Руссет де Савуа eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Ruchottes-Chambertin Рюшот-Шамбертен 

Rully Рюллi 

Saint-Amour Сент-Амур 

Saint-Aubin eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ 
eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Сент-Обен eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller 
’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Saint-Bris Сен-Брi 

Saint-Chinian Сен-Шiньян 

Saint-Émilion Сент-Емiльйон 

Saint-Émilion Grand Cru Сент-Емiльйон Ґран Крю 

Saint-Estèphe Сент-Естеф 

Saint-Georges-Saint-Émilion Сен-Жорж-Сент-Емiльйон 

Saint-Joseph Сен-Жозеф 

Saint-Julien Сен-Жюльєн 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil eventuellt följt av 
Val de Loire 

Сен-Нiколя-де-Бурґей eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Saint-Péray eventuellt följt av ’mousseux’ Сен-Пере eventuellt följt av ’муссьо’ 

Saint-Pourçain Сен-Пурсен 

Saint-Romain eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Сен-Ромен eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller 
’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Saint-Véran Сен-Веран 

Sainte-Croix du Mont Сент-Круа дю Мон 

Sainte-Foy Bordeaux Сент-Фуа Бордо 

Sancerre Сансер
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Santenay eventuellt följt av ’Côte de Beaune’ 
eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Сантене eventuellt följt av ’Кот де Бон’ eller ’Кот 
де Бон-Вiлляж’ 

Saumur eventuellt följt av Val de Loire even
tuellt följt av ’mousseux’ eller ’pétillant’ 

Сомюр eventuellt följt av Валь де Луар eventuellt 
följt av ’муссьо’ eller ’петiйян’ 

Saumur-Champigny eventuellt följt av Val de 
Loire 

Сомюр-Champigny eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Saussignac Соссiньяк 

Sauternes Сотерн 

Savennières eventuellt följt av Val de Loire Савеньєр eventuellt följt av Валь де Луар 

Savennières-Coulée de Serrant eventuellt följt 
av Val de Loire 

Савеньєр-Куле де Серран eventuellt följt av Валь 
де Луар 

Savennières-Roche-aux-Moines eventuellt följt 
av Val de Loire 

Савеньєр-Рош-о-Муан eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Savigny-les-Beaune eventuellt följt av ’Côte de 
Beaune’ eller ’Côte de Beaune-Villages’ 

Савiньї-ле-Бон eventuellt följt av ’Кот де Бон’ 
eller ’Кот де Бон-Вiлляж’ 

Likvärdig term: Savigny Likvärdig term Савiньї 

Seyssel eventuellt följt av ’mousseux’ Сессель eventuellt följt av ’муссьо’ 

Tâche (La) Таш (Ля) 

Tavel Тавель 

Touraine eventuellt följt av Val de Loire even
tuellt följt av ’mousseux’ eller ’pétillant’ 

Турен eventuellt följt av Валь де Луар eventuellt 
följt av ’муссьо’ eller ’петiйян’ 

Touraine Amboise eventuellt följt av Val de 
Loire 

Турен Амбуаз eventuellt följt av Валь де Луар 

Touraine Azay-le-Rideau eventuellt följt av Val 
de Loire 

Турен Азе-ле-Рiдо eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Touraine Mestand eventuellt följt av Val de 
Loire 

Турен Местан eventuellt följt av Валь де Луар 

Touraine Noble Joué eventuellt följt av Val de 
Loire 

Турен Нобль Жуе eventuellt följt av Валь де 
Луар 

Tursan Тюрсан 

Vacqueyras Ваккерас 

Valençay Валенсе
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Vin d'Entraygues et du Fel Вен д’Антреґ e дю Фель 

Vin d'Estaing Вен д’Естен 

Vin de Lavilledieu Вен де Лявiльодйо 

Vin de Savoie eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
’mousseux’ eller ’pétillant’ 

Вен де Савуа eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet eventuellt följt av 
’муссьо’ eller ’петiйян’ 

Vins du Thouarsais Вен дю Туарсе 

Vins Fins de la Côte de Nuits Вен Фен де ля Кот де Нюї 

Viré-Clessé Вiре-Клессе 

Volnay Вольне 

Volnay Santenots Вольне Сантено 

Vosnes Romanée Вон Романе 

Vougeot Вужо 

Vouvray eventuellt följt av Val de Loire even
tuellt följt av ’mousseux’ eller ’pétillant’ 

Вувре eventuellt följt av Валь де Луар eventuellt 
följt av ’муссьо’ eller ’петiйон’ 

Agenais Ажене 

Aigues Еґ 

Ain Ен 

Allier Алльє 

Allobrogie Аллоброжi 

Alpes de Haute Provence Альп де От Прованс 

Alpes Maritimes Альп Марiтiм 

Alpilles Альпiй 

Ardèche Ардеш 

Argens Аржан 

Ariège Арьєж 

Aude Од 

Aveyron Аверон
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Balmes Dauphinoises Бальм Дофiнуаз 

Bénovie Беновi 

Bérange Беранж 

Bessan Бессан 

Bigorre Бiгорр 

Bouches du Rhône Буш дю Рон 

Bourbonnais Бурбонне 

Calvados Кальвадос 

Cassan Кассан 

Cathare Катар 

Caux Ко 

Cessenon Сессенон 

Cévennes eventuellt följt av Mont Bouquet Севенн eventuellt följt av Мон Буке 

Charentais eventuellt följt av Ile d'Oléron Шаранте eventuellt följt av Iль д’Олерон 

Charentais eventuellt följt av Ile de Ré Шаранте eventuellt följt av Iль де Ре 

Charentais eventuellt följt av Saint Sornin Шаранте eventuellt följt av Сен Сорнен 

Charente Шарант 

Charentes Maritimes Шарант Марiтiм 

Cher Шер 

Cité de Carcassonne Сiте де Каркассон 

Collines de la Moure Коллiн де ля Мур 

Collines Rhodaniennes Коллiн Роданьєн 

Comté de Grignan Комте де Грiньян 

Comté Tolosan Комте Толозан 

Comtés Rhodaniens Комте Роданьєн
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Corrèze Коррез 

Côte Vermeille Кот Вермей 

Coteaux Charitois Кото Шарiтуа 

Coteaux de Bessilles Кото де Бессiй 

Coteaux de Cèze Кото де Сез 

Coteaux de Coiffy Кото де Куаффi 

Coteaux de Fontcaude Кото де Фонкод 

Coteaux de Glanes Кото де Глан 

Coteaux de l'Ardèche Кото де л’Ардеш 

Coteaux de la Cabrerisse Кото де ля Кабрерiс 

Coteaux de Laurens Кото де Лоран 

Coteaux de l’Auxois Кото де л'Оксуа 

Coteaux de Miramont Кото де Мiрамон 

Coteaux de Montélimar Кото де Монтелiмар 

Coteaux de Murviel Кото де Мюрвiєль 

Coteaux de Narbonne Кото де Нарбонн 

Coteaux de Peyriac Кото де Пейрiяк 

Coteaux de Tannay Кото де Tанне 

Coteaux des Baronnies Кото де Баронi 

Coteaux du Cher et de l’Arnon Кото дю Шер е де л’Арнон 

Coteaux du Grésivaudan Кото дю Грезiводан 

Coteaux du Libron Кото дю Лiброн 

Coteaux du Littoral Audois Кото дю Лiтораль Одуа 

Coteaux du Pont du Gard Кото дю Пон дю Ґар 

Coteaux du Salagou Кото дю Салаґу 

Coteaux du Verdon Кото дю Вердон 

Coteaux d’Enserune Кото д’Енсерюн
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Coteaux et Terrasses de Montauban Кото е Террасс де Монтобан 

Coteaux Flaviens Кото Флавьєн 

Côtes Catalanes Кот Каталан 

Côtes de Ceressou Кот де Серессу 

Côtes de Gascogne Кот де Гасконь 

Côtes de Lastours Кот де Ластур 

Côtes de Meuse Кот де Mьоз 

Côtes de Montestruc Кот де Монтeстрюк 

Côtes de Pérignan Кот де Перiньян 

Côtes de Prouilhe Кот де Пруїль 

Côtes de Thau Кот де То 

Côtes de Thongue Кот де Tонґ 

Côtes du Brian Кот дю Брiян 

Côtes du Condomois Кот дю Кондомуа 

Côtes du Tarn Кот дю Tарн 

Côtes du Vidourle Кот дю Вiдурль 

Creuse Крьоз 

Cucugnan Кюкюньян 

Deux-Sèvres Де-Севр 

Dordogne Дордонь 

Doubs Ду 

Drôme Дром 

Duché d’Uzès Дюше д’Узес 

Franche-Comté eventuellt följt av Coteaux de 
Champlitte 

Франш-Комте eventuellt följt av Кото де 
Шамплiтт 

Gard Ґар 

Gers Жерс
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Haute Vallée de l'Orb От Валле де л'Орб 

Haute Vallée de l’Aude От Валле де л'Од 

Haute-Garonne От-Ґаронн 

Haute-Marne От-Марн 

Haute-Saône От-Сон 

Haute-Vienne От-Вiенн 

Hauterive eventuellt följt av Coteaux du Ter
menès 

Отрiв eventuellt följt av Кото дю Teрменес 

Hauterive eventuellt följt av Côtes de Lézignan Отрiв eventuellt följt av Кот де Лезiньян 

Hauterive eventuellt följt av Val d’Orbieu Отрiв eventuellt följt av Валь д’Орбйо 

Hautes-Alpes Отз-Альп 

Hautes-Pyrénées От-Пiрене 

Hauts de Badens О де Ваданс 

Hérault Еро 

Île de Beauté Iль де Боте 

Indre Андр 

Indre et Loire Андр е Луар 

Isère Iзер 

Landes Ланд 

Loir et Cher Луар е Шер 

Loire-Atlantique Луар-Атлантiк 

Loiret Луаре 

Lot Лот 

Lot et Garonne Лот е Ґiаронн 

Maine et Loire Мен е Луар 

Maures Мор 

Méditerranée Медiтерране
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Meuse Мьоз 

Mont Baudile Мон Бодiль 

Mont-Caume Мон-Ком 

Monts de la Grage Монs де ля Граж 

Nièvre Ньєвр 

Oc Oк 

Périgord eventuellt följt av Vin de Domme Перiґор eventuellt följt av Вен де Домм 

Petite Crau Петiт Кро 

Principauté d'Orange Прансiпоте д’Оранж 

Puy de Dôme Пюi де Дом 

Pyrénées Orientales Пiренез Орiєнталь 

Pyrénées-Atlantiques Пiренез-Атлантiк 

Sables du Golfe du Lion Сабль дю Гольф дю Лiон 

Saint-Guilhem-le-Désert Сен-Ґiйем-льо-Дезер 

Saint-Sardos Сен-Сардос 

Sainte-Baume Сент Бом 

Sainte-Marie-la-Blanche Сент-Марi-ля-Бланш 

Saône-et-Loire Сон-е-Луар 

Sarthe Сарт 

Seine-et-Marne Сен-е-Марн 

Tarn Тарн 

Tarn-et-Garonne Тарн-е-Гаронн 

Terroirs Landais eventuellt följt av Coteaux de 
Chalosse 

Терруар Ланде eventuellt följt av Кото де 
Шалосс 

Terroirs Landais eventuellt följt av Côtes de 
L’Adour 

Терруар Ланде eventuellt följt av Кот де Л’Адур 

Terroirs Landais eventuellt följt av Sables de 
l’Océan 

Терруар Ланде eventuellt följt av Сабль де 
л’Осеан
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Terroirs Landais eventuellt följt av Sables 
Fauves 

Терруар Ланде eventuellt följt av Сабль Фов 

Thézac-Perricard Тезак-Перрiкар 

Torgan Торґан 

Urfé Iурфе 

Val de Cesse Валь де Ceсс 

Val de Dagne Валь де Дань 

Val de Loire Валь де Луар 

Val de Montferrand Валь де Монферран 

Vallée du Paradis Валле дю Парадi 

Var Вар 

Vaucluse Воклюз 

Vaunage Вонаж 

Vendée Ванде 

Vicomté d'Aumelas Вiкомте д'Омеляс 

Vienne Вiенн 

Vistrenque Вiстренк 

Yonne Йонн 

Vermouth de Chambéry Вермут де Шаберi 

ITALIEN Aglianico del Taburno 

Likvärdig term: Taburno 

Альянiко дель Табурно 

Likvärdig term: Табурно 

Aglianico del Vulture Альянiко дель Вультуре 

Albana di Romagna Альбана дi Романья 

Albugnano Альбуньяно 

Alcamo Алькамо 

Aleatico di Gradoli Алеатiко дi Градолi 

Aleatico di Puglia Алеатiко дi Пулiя
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Alezio Алецiо 

Alghero Альґеро 

Alta Langa Альта Ланга 

Alto Adige följt av Colli di Bolzano 

Likvärdig term: Südtiroler Bozner Leiten 

Альто Адiдже följt av Коллi дi Больцано 

Likvärdig term: Зюдтiролер Боцнер Ляйтен 

Alto Adige följt av Meranese di collina 

Likvärdig term: Alto Adige Meranese / Südtirol 
Meraner Hügel / Südtirol Meraner 

Альто Адiдже följt av Меранезе дi коллiна 

Likvärdig term: Альто Адiдже Меранезе / 
Зюдтiроль Меранер Гюґель / Зюдтiроль Меранер 

Alto Adige följt av Santa Maddalena 

Likvärdig term: Südtiroler St. Magdalener 

Альто Адiдже följt av Санта Маддалена 

Likvärdig term: Зюдтiролєр Сент Магдаленер 

Alto Adige följt av Terlano 

Likvärdig term: Südtirol Terlaner 

Альто Адiдже följt av Терлано 

Likvärdig term: Зюдтiроль Терланер 

Alto Adige följt av Valle Isarco 

Likvärdig term: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler 

Альто Адiдже följt av Валле Iзарко 

Likvärdig term: Зюдтiролер Айзакталь / 
Айзакталер 

Alto Adige följt av Valle Venosta 

Likvärdig term: Südtirol Vinschgau 

Альто Адiдже följt av Валле Веноста 

Likvärdig term: Зюдтiроль Вiншґау 

Alto Adige 

Likvärdig term: dell'Alto Adige / Südtirol / 
Südtiroler 

Альто Адiдже 

Likvärdig term: дель Альто Адiдже / Зюдтiроль / 
Зюдтiролер 

Alto Adige ’eller’ dell'Alto Adige eventuellt följt 
av Bressanone 

Likvärdig term: ’eller’ dell'Alto Adige Südtirol 
’eller’ Südtiroler Brixner 

Альто Адiдже ’eller’ дель Альто Адiдже eventu
ellt följt av Брессаноне 

Likvärdig term: ’eller’ дель Альто Адiдже 
Зюдтiроль eller Зюдтiролер Брiкснер 

Alto Adige ’eller’ dell'Alto Adige eventuellt följt 
av Burgraviato 

Likvärdig term: ’eller’ dell'Alto Adige Südtirol 
’eller’ Südtiroler Buggrafler 

Альто Адiдже ’eller’ дель Альто Адiдже eventu
ellt följt av Бурґравiато 

Likvärdig term: ’eller’ дель Альто Адiдже 
Зюдтiроль ’eller’ Зюдтролер Буґрафлер 

Ansonica Costa dell'Argentario Ансонiка Коста дель Арджентарiо 

Aprilia Апрiлiа 

Arborea Арбореа
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Arcole Арколе 

Assisi Ассiзi 

Asti eventuellt följt av ’spumante’ eller som 
föregås av ’Moscato’ 

Астi eventuellt följt av (ukrainska!) eller som 
föregås av ’Москато’ 

Atina Атiна 

Aversa Аверса 

Bagnoli di Sopra 

Likvärdig term: Bagnoli 

Баньолi дi Сопра 

Likvärdig term: Баньолi 

Barbaresco Барбареско 

Barbera d'Alba Барбера д’Альба 

Barbera d'Asti eventuellt följt av Colli Astiani o 
Astiano 

Барбера д’Астi eventuellt följt av Коллi Астiанi 
чи Астiано 

Barbera d'Asti eventuellt följt av Nizza Барбера д’Астi eventuellt följt av Нiцца 

Barbera d'Asti eventuellt följt av Tinella Барбера д’Астi eventuellt följt avТiнелла 

Barbera del Monferrato Барбера дель Монферрато 

Barbera del Monferrato Superiore Барбера дель Монферрато Суперiоре 

Barco Reale di Carmignano 

Likvärdig term: Rosato di Carmignano / Vin 
santo di Carmignano / Vin Santo di Carmig
nano occhio di pernice 

Барко Реале дi Кармiньяно 

Likvärdig term: Розато дi Кармiньяно / Вiн санто 
дi Кармiньяно / Вiн санто дi Кармiньяно оккьо дi 
пернiче 

Bardolino Бардолiно 

Bardolino Superiore Бардолiно Суперiоре 

Barolo Бароло 

Bianchello del Metauro Б’янкелло дель Метауро 

Bianco Capena Б’янко Капена 

Bianco dell'Empolese Б’янко дель Емполезе 

Bianco della Valdinievole Б’янко делла Вальдiньєволе 

Bianco di Custoza 

Likvärdig term: Custoza 

Б’янко дi Кустоза 

Likvärdig term: Кустоза
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Bianco di Pitigliano Б’янко дi Пiтiльяно 

Bianco Pisano di San Torpè Б’янко Пiзано дi Сан Торпе 

Biferno Бiферно 

Bivongi Бiвонджi 

Boca Бока 

Bolgheri eventuellt följt av Sassicaia Больґерi eventuellt följt av Сассiкайя 

Bosco Eliceo Боско Елiчео 

Botticino Боттiчiно 

Brachetto d'Acqui 

Likvärdig term: Acqui 

Бракетто д’Аквi 

Likvärdig term: Аквi 

Bramaterra Браматерра 

Breganze Бреганце 

Brindisi Брiндiзi 

Brunello di Montalcino Брунелло дi Монтальчiно 

Cacc 'e' mmitte di Lucera Качче ммiтте дi Лучера 

Cagnina di Romagna Канiна дi Романья 

Campi Flegrei Кампi Флегреi 

Campidano di Terralba 

Likvärdig term: Terralba 

Кампiдано дi Терральба 

Likvärdig term: Терральба 

Canavese Канавезе 

Candia dei Colli Apuani Кандiя деi Коллi Апуанi 

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Capo 
Ferrato 

Каннонау дi Сарденья eventuellt följt av Капо 
Феррато 

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Jerzu Каннонау дi Сарденья eventuellt följt av Йерцу 

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av 
Oliena / Nepente di Oliena 

Каннонау дi Сарденья eventuellt följt av Олiєна / 
Непенте дi Олiєна 

Capalbio Капальбiо
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Capri Капрi 

Capriano del Colle Капрiано дель Колле 

Carema Карема 

Carignano del Sulcis Карiньяно дель Сульчiс 

Carmignano Кармiньяно 

Carso Карсо 

Castel del Monte Кастель дель Монте 

Castel San Lorenzo Кастель Сан Лоренцо 

Casteller Кастеллер 

Castelli Romani Кастеллi Романi 

Cellatica Челлатiка 

Cerasuolo di Vittoria Черасуоло дi Вiтторiа 

Cerveteri Черветерi 

Cesanese del Piglio 

Likvärdig term: Piglio 

Чезанезе дель Пiльйо 

Likvärdig term: Пiльйо 

Cesanese di Affile 

Likvärdig term: Affile 

Чезанезе дi Аффiле 

Likvärdig term: Аффiле 

Cesanese di Olevano Romano 

Likvärdig term: Olevano Romano 

Чезанезе дi Олевано Романо 

Likvärdig term: Олевано Романо 

Chianti eventuellt följt av Colli Aretini К’янтi eventuellt följt av Коллi Аретiнi 

Chianti eventuellt följt av Colli Fiorentini К’янтi eventuellt följt av Коллi Фьорентiнi 

Chianti eventuellt följt av Colli Senesi К’янтi eventuellt följt avКоллi Сенезi 

Chianti eventuellt följt av Colline Pisane К’янтi eventuellt följt av Коллiне Пiзане 

Chianti eventuellt följt av Montalbano К’янтi eventuellt följt av Монтальбано 

Chianti eventuellt följt av Montespertoli К’янтi eventuellt följt av Монтеспертолi
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Chianti eventuellt följt av Rufina К’янтi eventuellt följt av Руфiна 

Chianti Classico К’янтi Классiко 

Cilento Чiленто 

Cinque Terre eventuellt följt av Costa da Posa 

Likvärdig term: Cinque Terre Sciacchetrà 

Чiнкве Терре eventuellt följt av Коста да Поза 

Likvärdig term: Чiнкве Терре Шаккетра 

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de 
Campu 

Likvärdig term: Cinque Terre Sciacchetrà 

Чiнкве Терре eventuellt följt av Коста де Кампу 

Likvärdig term: Чiнкве Терре Шаккетра 

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de Sera 

Likvärdig term: Cinque Terre Sciacchetrà 

Чiнкве Терре eventuellt följt av Коста де Сера 

Likvärdig term: Чiнкве Терре Шаккетра 

Circeo Чiрчео 

Cirò Чiро 

Cisterna d'Asti Чiстерна д’Астi 

Colli Albani Коллi Альбанi 

Colli Altotiberini Коллi Альтотiберiнi 

Colli Amerini Коллi Амерiнi 

Colli Berici Коллi Берiчi 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di 
Oliveto 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Коллiне дi 
Олiвєто 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di 
Riosto 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Коллiне дi 
Рiосто 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline 
Marconiane 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Коллiне 
Марконьяне 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Monte San 
Pietro 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Монте Сан 
П’єтро 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Serravalle Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Серравалле 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Terre di 
Montebudello 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Терре дi 
Монтебуделло 

Colli Bolognesi eventuellt följt av Zola Predosa Коллi Болоньєзi eventuellt följt av Дзола Предоза
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Colli Bolognesi eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Коллi Болоньєзi eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto Коллi Болоньєзi Классiко – Пiньолетто 

Colli d'Imola Коллi д’Iмола 

Colli del Trasimeno 

Likvärdig term: Trasimeno 

Коллi дель Тразiмено 

Likvärdig term: Тразiмено 

Colli dell'Etruria Centrale Коллi дель Етрурiя Чентрале 

Colli della Sabina Коллi делла Сабiна 

Colli di Conegliano eventuellt följt av Fregona Коллi дi Конельяно eventuellt följt av Фрегона 

Colli di Conegliano eventuellt följt av Refron
tolo 

Коллi дi Конельяно eventuellt följt av 
Рефронтоло 

Colli di Faenza Коллi дi Фаенца 

Colli di Luni Коллi дi Лунi 

Colli di Parma Коллi дi Парма 

Colli di Rimini Коллi дi Рiмiнi 

Colli di Scandiano e di Canossa Коллi дi Скандьяно е дi Каносса 

Colli Etruschi Viterbesi Коллi Етрускi Вiтербезi 

Colli Euganei Коллi Еуганеi 

Colli Lanuvini Коллi Ланувiнi 

Colli Maceratesi Коллi Мачератезi 

Colli Martani Коллi Мартанi 

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Ci
alla 

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi eventuellt följt av 
Чялла 

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av 
Rosazzo 

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi eventuellt följt av 
Розаццо 

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av 
Schiopettino di Prepotto 

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi eventuellt följt av 
Скьопеттiно дi Препотто 

Colli Orientali del Friuli Picolit eventuellt följt 
av Cialla 

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi Пiколiт eventuellt 
följt av Чiалла 

Colli Perugini Коллi Перуджiнi
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Colli Pesaresi eventuellt följt av Focara Коллi Пезарезi eventuellt följt av Фокара 

Colli Pesaresi eventuellt följt av Roncaglia Коллi Пезарезi eventuellt följt av Ронкалья 

Colli Piacentini eventuellt följt av Gutturnio Коллi П’ячентiнi eventuellt följt av Гуттурнiо 

Colli Piacentini eventuellt följt av Monterosso 
Val d'Arda 

Коллi П’ячентiнi eventuellt följt av Монтероссо 
Валь д’Арда 

Colli Piacentini eventuellt följt av Val Trebbia Коллi П’ячентiнi eventuellt följt av Валь Треб’я 

Colli Piacentini eventuellt följt av Valnure Коллi П’ячентiнi eventuellt följt av Вальнуре 

Colli Piacentini eventuellt följt av Vigoleno Коллi П’ячентiнi eventuellt följt av Вiґолено 

Colli Romagna centrale Коллi Романья чентрале 

Colli Tortonesi Коллi Тортонезi 

Collina Torinese Коллiна Торiнезе 

Colline di Levanto Коллiне дi Леванто 

Colline Joniche Taratine Коллiне йонiке Таратiне 

Colline Lucchesi Коллiне Луккезi 

Colline Novaresi Коллiне Новарезi 

Colline Saluzzesi Коллiне Салуццезi 

Collio Goriziano 

Likvärdig term: Collio 

Кольйо Горiцiано 

Likvärdig term: Кольйо 

Conegliano – Valdobbiadene eventuellt följt av 
Cartizze 

Likvärdig term: Conegliano ’eller’ Valdobbia
dene 

Конельяно – Вальдоб’ядене eventuellt följt av 
Картiцце 

Likvärdig term: Конельяно ’eller’ Вальдоб’ядене 

Cònero Конеро 

Contea di Sclafani Контеа дi Склафанi 

Contessa Entellina Контесса Ентеллiна 

Controguerra Контроґуерра 

Copertino Копертiно
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Cori Корi 

Cortese dell'Alto Monferrato Кортезе дель Альто Монферрато 

Corti Benedettine del Padovano Кортi Бенедеттiне дель Падовано 

Cortona Кортона 

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Furore Коста д’Амальфi eventuellt följt av Фуроре 

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Ravello Коста д’Амальфi eventuellt följt av Равелло 

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Tramonti Коста д’Амальфi eventuellt följt av Трамонтi 

Coste della Sesia Косте делла Сезiя 

Curtefranca Куртефранка 

Delia Nivolelli Делiа Нiволеллi 

Dolcetto d'Acqui Дольчетто д’Аквi 

Dolcetto d'Alba Дольчетто д’Альба 

Dolcetto d'Asti Дольчетто д’Астi 

Dolcetto delle Langhe Monregalesi Дольчетто делле Ланге Монрегалезi 

Dolcetto di Diano d'Alba 

Likvärdig term: Diano d'Alba 

Дольчетто дi Дiано д’Альба 

Likvärdig term: Дiано д’Альба 

Dolcetto di Dogliani Дольчетто дi Дольянi 

Dolcetto di Dogliani Superiore 

Likvärdig term: Dogliani 

Дольчетто дi Дольянi Суперiоре 

Likvärdig term: Дольянi 

Dolcetto di Ovada 

Likvärdig term: Dolcetto d'Ovada 

Дольчетто дi Овада 

Likvärdig term: Дольчетто д’ Овада 

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada Дольчетто дi Овада Суперiоре о Овада 

Donnici Доннiчi 

Elba Eльба 

Eloro eventuellt följt av Pachino Eлоро eventuellt följt av Пакiно
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Erbaluce di Caluso 

Likvärdig term: Caluso 

Ербалуче дi Калузо 

Likvärdig term: Калузо 

Erice Ерiче 

Esino Езiно 

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Eст!Eст!!Eст!!! дi Монтеф’ясконе 

Etna Етна 

Falerio dei Colli Ascolani 

Likvärdig term: Falerio 

Фалерiо деi Коллi Асколанi 

Likvärdig term:Фалерiо 

Falerno del Massico Фалерно дель Массiко 

Fara Фара 

Faro Фаро 

Fiano di Avellino Ф’яно дi Авеллiно 

Franciacorta Франчiакорта 

Frascati Фраскатi 

Freisa d'Asti Фрейза д’Астi 

Freisa di Chieri Фрейза дi Кьєрi 

Friuli Annia Фрiулi Аннья 

Friuli Aquileia Фрiулi Аквiлея 

Friuli Grave Фрiулi Граве 

Friuli Isonzo 

Likvärdig term: Isonzo del Friuli 

Фрiулi Iзонцо 

Likvärdig term: Iзонцо дель Фрiулi 

Friuli Latisana Фрiулi Латiзана 

Gabiano Ґаб’яно 

Galatina Ґалатiна 

Galluccio Ґаллюччо 

Gambellara Ґамбеллара 

Garda Ґарда
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Garda Colli Mantovani Ґарда Коллi Мантованi 

Gattinara Ґаттiнара 

Gavi 

Likvärdig term: Cortese di Gavi 

Ґавi 

Likvärdig term: Кортезе дi Ґавi 

Genazzano Дженаццано 

Ghemme Ґемме 

Gioia del Colle Джiойя дель Колле 

Girò di Cagliari Джiро дi Кальярi 

Golfo del Tigullio Ґольфо дель Тiґуллiо 

Gravina Ґравiна 

Greco di Bianco Ґреко дi Б’янко 

Greco di Tufo Ґреко дi Туфо 

Grignolino d'Asti Ґрiньолiно д’Астi 

Grignolino del Monferrato Casalese Ґрiньолiно дель Монферрато Казалезе 

Guardia Sanframondi 

Likvärdig term: Guardiolo 

Ґвардiя Санфрамондi 

Likvärdig term: Ґвардiоло 

I Terreni di San Severino I Терренi дi Сан Северiно 

Irpinia eventuellt följt av Campi Taurasini Iрпiнiя eventuellt följt av Кампi Тауразiнi 

Ischia Iскья 

Lacrima di Morro 

Likvärdig term: Lacrima di Morro d'Alba 

Лакрiма дi Морро 

Likvärdig term: Лакрiма дi Морро д’Альба 

Lago di Caldaro 

Likvärdig term: Caldaro / Kalterer / Kalterersee 

Лаґо дi Кальдаро 

Likvärdig term: Кальдаро / Кальтерер / 
Кальтерерзее 

Lago di Corbara Лаґо дi Корбара 

Lambrusco di Sorbara Ламбруско дi Сорбара 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Ламбруско Ґраспаросса дi Кастельветро
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Lambrusco Mantovano eventuellt följt av Oltre 
Po Mantovano 

Ламбруско Мантовано eventuellt följt av Ольтре 
По Мантовано 

Lambrusco Mantovano eventuellt följt av Via
danese-Sabbionetano 

Ламбруско Мантовано eventuellt följt av 
В’яданезе-Саббйонетано 

Lambrusco Salamino di Santa Croce Ламбруско Саламiно дi Санта Кроче 

Lamezia Ламецiа 

Langhe Ланґе 

Lessona Лессона 

Leverano Леверано 

Lison-Pramaggiore Лiзон-Прамаджiоре 

Lizzano Лiдцано 

Loazzolo Лоадцоло 

Locorotondo Локоротондо 

Lugana Луґана 

Malvasia delle Lipari Мальвазiя делле Лiпарi 

Malvasia di Bosa Мальвазiя дi Боза 

Malvasia di Cagliari Мальвазiя дi Кальярi 

Malvasia di Casorzo d'Asti 

Likvärdig term: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo 

Мальвазiя дi Казорцо д’Астi 

Likvärdig term: Козорцо / Мальвазiя дi Козорцо 

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Мальвазiя дi Кастельнуово Дон Боско 

Mamertino di Milazzo 

Likvärdig term: Mamertino 

Мамертiно дi Мiлаццо 

Likvärdig term: Мамертiно 

Mandrolisai Мандролiзай 

Marino Марiно 

Marsala Марсала 

Martina 

Likvärdig term: Martina Franca 

Мартiна 

Likvärdig term: Мартiна Франка 

Matino Матiно
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Melissa Мелiсса 

Menfi eventuellt följt av Bonera Менфi eventuellt följt av Бонера 

Menfi eventuellt följt av Feudo dei Fiori Менфi eventuellt följt av Феудо деi Фьорi 

Merlara Мерлара 

Molise 

Likvärdig term: del Molise 

Молiзе 

Likvärdig term: дель Молiзе 

Monferrato eventuellt följt av Casalese Монферрато eventuellt följt av Казалезе 

Monica di Cagliari Монiка дi Кальярi 

Monica di Sardegna Монiка дi Сарденья 

Monreale Монреале 

Montecarlo Монтекарло 

Montecompatri-Colonna 

Likvärdig term: Montecompatri / Colonna 

Монтекомпатрi-Колонна 

Likvärdig term: Монтекомпатрi/Колонна 

Montecucco Монтекукко 

Montefalco Монтефалько 

Montefalco Sagrantino Монтефалько Сагрантiно 

Montello e Colli Asolani Монтелло е Коллi Азоланi 

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt åtföljt av 
Casauria / Terre di Casauria 

Монтепульчано д’Абруццо eventuellt åtföljt av 
Казаурiя / Терре дi Казаурiя 

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt åtföljt av 
Terre dei Vestini 

Монтепульчано д’Абруццо eventuellt åtföljt av 
Терре деi Вестiнi 

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt följt av 
Colline Teramane 

Монтепульчано д’Абруццо eventuellt följt av 
Коллiне Терамане 

Monteregio di Massa Marittima Монтереджiо дi Масса Марiттiма 

Montescudaio Монтескудайо 

Monti Lessini 

Likvärdig term: Lessini 

Монтi Лессiнi 

Likvärdig term: Лессiнi 

Morellino di Scansano Мореллiно дi Скансано
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Moscadello di Montalcino Москаделло дi Монтальчiно 

Moscato di Cagliari Москато дi Кальярi 

Moscato di Pantelleria 

Likvärdig term: Passito di Pantelleria / Pantel
leria 

Москато дi Пантеллерiа 

Likvärdig term: Пассiто дi Пантеллерiа / 
Пантеллерiа 

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Gallura Москато дi Сарденья eventuellt följt av Ґаллюра 

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Tempio 
Pausania 

Москато дi Сарденья eventuellt följt av Темпiо 
Паузанiа 

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Tempo Москато дi Сарденья eventuellt följt av Темпо 

Moscato di Siracusa Москато дi Сiракуза 

Moscato di Sorso-Sennori 

Likvärdig term: Moscato di Sorso / Moscato di 
Sennori 

Москато дi Сорсо-Сеннорi 

Likvärdig term: Москато дi Сорсо / Москато дi 
Сеннорi 

Moscato di Trani Москато дi Транi 

Nardò Нардо 

Nasco di Cagliari Наско дi Кальярi 

Nebbiolo d'Alba Неббiоло д’Альба 

Nettuno Неттуно 

Noto Ното 

Nuragus di Cagliari Нурагус дi Кальярi 

Offida Оффiда 

Oltrepò Pavese Ольтрепо Павезе 

Orcia Орча 

Orta Nova Орта Нова 

Orvieto Орв’єто 

Ostuni Остунi 

Pagadebit di Romagna eventuellt följt av Ber
tinoro 

Пагадебiт дi Романья eventuellt följt av 
Бертiноро
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Parrina Паррiна 

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Gragna
no 

Пенiзола Соррентiна eventuellt följt av Ґраньяно 

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Lettere Пенiзола Соррентiна eventuellt följt av Леттере 

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Sorrento Пенiзола Соррентiна eventuellt följt av Сорренто 

Pentro di Isernia 

Likvärdig term: Pentro 

Пентро дi Iзернiя 

Likvärdig term: Пентро 

Pergola Перґола 

Piemonte П’ємонте 

Pietraviva П’єтравiва 

Pinerolese Пiнеролезе 

Pollino Поллiно 

Pomino Помiно 

Pornassio 

Likvärdig term: Ormeasco di Pornassio 

Порнассiо 

Likvärdig term: Ормеаско дi Порнассiо 

Primitivo di Manduria Прiмiтiво дi Мандурiя 

Ramandolo Рамандоло 

Recioto di Gambellara Речьото дi Ґамбелляра 

Recioto di Soave Речьото дi Соаве 

Reggiano Реджяно 

Reno Рено 

Riesi Рiєзi 

Riviera del Brenta Рiв’єра дель Брента 

Riviera del Garda Bresciano 

Likvärdig term: Garda Bresciano 

Рiв’єра дель Ґарда Брешяно 

Likvärdig term: Ґарда Брешяно 

Riviera ligure di Ponente eventuellt följt av 
Albenga / Albengalese 

Рiв’єра лiґуре дi поненте eventuellt följt av 
Альбенґа / Альбенґалезе
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Riviera ligure di Ponente eventuellt följt av 
Finale / Finalese 

Рiв’єра лiгуре дi поненте eventuellt följt av 
Фiнале / Фiналезе 

Riviera ligure di Ponente eventuellt följt av 
Riviera dei Fiori 

Рiв’єра лiґуре дi поненте eventuellt följt av 
Рiв’єра деi Фьорi 

Roero Роеро 

Romagna Albana spumante Романья Альбана спуманте 

Rossese di Dolceacqua 

Likvärdig term: Dolceacqua 

Россезе дi Дольчеаква 

Likvärdig term: Дольчеаква 

Rosso Barletta Россо Барлетта 

Rosso Canosa eventuellt följt av Canusium Россо Каноза eventuellt följt av Канузiум 

Rosso Conero Россо Конеро 

Rosso di Cerignola Россо дi Черiньола 

Rosso di Montalcino Россо дi Монтальчiно 

Rosso di Montepulciano Россо дi Монтепульчано 

Rosso Orvietano 

Likvärdig term: Orvietano Rosso 

Россо Орв’єтано 

Likvärdig term: Орв’єтано Россо 

Rosso Piceno Россо Пiчено 

Rubino di Cantavenna Рубiно дi Кантавенна 

Ruchè di Castagnole Monferrato Руке дi Кастаньоле Монферрато 

Salaparuta Салапарута 

Salice Salentino Салiче Салентiно 

Sambuca di Sicilia Самбука дi Сiчiлiа 

San Colombano al Lambro 

Likvärdig term: San Colombano 

Сан Коломбано аль Ламбро 

Likvärdig term: Сан Коломбано 

San Gimignano Сан Джiмiньяно 

San Ginesio Сан Джiнезiо 

San Martino della Battaglia Сан Мартiно делла Баталлья 

San Severo Сан Северо
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San Vito di Luzzi Сан Вiто дi Луццi 

Sangiovese di Romagna Санджiовезе дi Романья 

Sannio Санньо 

Sant’Agata de’ Goti 

Likvärdig term: Sant’Agata dei Goti 

Сант Аґата де Ґотi 

Likvärdig term: Сант Аґата деi Ґотi 

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto Сант Анна дi Iзола Капо Рiццуто 

Sant’Antimo Сант Антiмо 

Santa Margherita di Belice Санта Маргерiта дi Белiче 

Sardegna Semidano eventuellt följt av Mogoro Сарденья Семiдано eventuellt följt av Моґоро 

Savuto Савуто 

Scanzo 

Likvärdig term: Moscato di Scanzo 

Сканцо 

Likvärdig term: Москато дi Сканцо 

Scavigna Скавiнья 

Sciacca Шакка 

Serrapetrona Серрапетрона 

Sforzato di Valtellina 

Likvärdig term: Sfursat di Valtellina 

Сфорцато дi Вальтеллiна 

Likvärdig term: Сфурсат дi Вальтеллiна 

Sizzano Сiццано 

Soave eventuellt följt av Colli Scaligeri Соаве eventuellt följt av Коллi Скалiджерi 

Soave Superiore Соаве Суперiоре 

Solopaca Солопака 

Sovana Сована 

Squinzano Сквiнцано 

Strevi Стревi 

Tarquinia Тарквiнiя 

Taurasi Тауразi
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Teroldego Rotaliano Терольдего Ротальяно 

Terracina 

Likvärdig term: Moscato di Terracina 

Террачiна 

Likvärdig term: Москато дi Террачiна 

Terratico di Bibbona eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Терратiко дi Бiббона eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Terre dell'Alta Val d'Agri Терре дель Альта Валь д’Агрi 

Terre di Casole Терре дi Казоле 

Terre Tollesi 

Likvärdig term: Tullum 

Терре Толлезi 

Likvärdig term: Туллюм 

Torgiano Торджано 

Torgiano rosso riserva Торджано россо рiзерва 

Trebbiano d'Abruzzo Треб’яно д’Абруццо 

Trebbiano di Romagna Треб’яно дi Романья 

Trentino eventuellt följt av Isera / d'Isera Трентiно eventuellt följt av Iзера / Д’Iзера 

Trentino eventuellt följt av Sorni Трентiно eventuellt följt av Сорнi 

Trentino eventuellt följt av Ziresi / dei Ziresi Трентiно eventuellt följt av Цiрезi / деi Цiрезi 

Trento Тренто 

Val d’Arbia Валь д’Арбiя 

Val di Cornia eventuellt följt av Suvereto Валь дi Корнiя eventuellt följt av Суверето 

Val Polcèvera eventuellt följt av Coronata Валь Польчевера eventuellt följt av Короната 

Valcalepio Валькалепiо 

Valdadige eventuellt följt av Terra dei Forti 

Likvärdig term: Etschtaler 

Вальдадiдже eventuellt följt av Терра деi Фортi 

Likvärdig term: Етшталер 

Valdadige Terradeiforti 

Likvärdig term: Terradeiforti Valdadige 

Вальдадiдже Террадеiфортi 

Likvärdig term: Террадеiфортi Вальдадiдже 

Valdichiana Вальдiкьяна
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Valle d’Aosta eventuellt följt av Arnad-Mont
jovet 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Арнад-Монжове 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Blanc de Mor
gex et de la Salle 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Блан д Моржо 
ет де ля Сале 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Chambave 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Шамбав 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Donnas 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Доннас 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Enfer d’Arvier 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Анфер д’Арвiер 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Nus 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Нус 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valle d’Aosta eventuellt följt av Torrette 

Likvärdig term: Vallée d’Aoste 

Валле д’Аоста eventuellt följt av Торретте 

Likvärdig term: Валле д’Аосте 

Valpolicella eventuellt åtföljt av Valpantena Вальполiчелла eventuellt åtföljt av Вальпантена 

Valsusa Вальсуза 

Valtellina Superiore eventuellt följt av Gru
mello 

Вальтеллiна Суперiоре eventuellt följt av 
Ґрумелльо 

Valtellina Superiore eventuellt följt av Inferno Вальтеллiна Суперiоре eventuellt följt av Iнферно 

Valtellina Superiore eventuellt följt av Maroggia Вальтеллiна Суперiоре eventuellt följt av 
Мароджа 

Valtellina Superiore eventuellt följt av Sassella Вальтеллiна Суперiоре eventuellt följt av 
Сасселла 

Valtellina Superiore eventuellt följt av Valgella Вальтеллiна Суперiоре eventuellt följt av 
Вальджелла 

Velletri Веллетрi
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Verbicaro Вербiкаро 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Вердiккьо деi Кастеллi дi Йезi 

Verdicchio di Matelica Вердiккьо дi Мателiка 

Verduno Pelaverga 

Likvärdig term: Verduno 

Вердуно Пелаверґа 

Likvärdig term: Вердуно 

Vermentino di Gallura Верментiно дi Ґаллура 

Vermentino di Sardegna Верментiно дi Сарденья 

Vernaccia di Oristano Верначчя дi Орiстано 

Vernaccia di San Gimignano Верначчя дi Сан Джiмiньяно 

Vernaccia di Serrapetrona Верначчя дi Серрапетрона 

Vesuvio Везувiо 

Vicenza Вiченца 

Vignanello Вiньянелло 

Vin Santo del Chianti Вiн Санто дель К’янтi 

Vin Santo del Chianti Classico Вiн Санто дель К’янтi Классiко 

Vin Santo di Montepulciano Вiн Санто дi Мотепульчано 

Vini del Piave 

Likvärdig term: Piave 

Вiнi дель П’яве 

Likvärdig term: П’яве 

Vino Nobile di Montepulciano Вiно Нобiле дi Монтепульчано 

Vittoria Вiтторiа 

Zagarolo Цагароло 

Allerona Аллерона 

Alta Valle della Greve Альта Валле делла Греве 

Alto Livenza Альто Лiвенца 

Alto Mincio Альто Мiнчiо 

Alto Tirino Альто Тiрiно 

Arghillà Арґiлла
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Barbagia Барбаджя 

Basilicata Базiлiката 

Benaco bresciano Бенако брешiано 

Beneventano Беневентано 

Bergamasca Бергамаска 

Bettona Беттона 

Bianco del Sillaro 

Likvärdig term: Sillaro 

Бiанко дель Сiлларо 

Likvärdig term: Сiлларо 

Bianco di Castelfranco Emilia Бiянко дi Кастельфранко Емiлiя 

Calabria Калабриа 

Camarro Камарро 

Campania Кампанiя 

Cannara Каннара 

Civitella d’Agliano Чiвiтелла д’Альяно 

Colli Aprutini Коллi Апрутiнi 

Colli Cimini Коллi Чiмiнi 

Colli del Limbara Коллi дель Лiмбара 

Colli del Sangro Коллi дель Санґро 

Colli della Toscana centrale Коллi делла Тоскана чентрале 

Colli di Salerno Коллi дi Салерно 

Colli Trevigiani Коллi Тревiджянi 

Collina del Milanese Коллiна дель Мiланезе 

Colline di Genovesato Коллiне дi Дженовезато 

Colline Frentane Коллiне Френтане 

Colline Pescaresi Коллiне Пескарезi 

Colline Savonesi Коллiне Савонезi 

Colline Teatine Коллiне Театiне
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Condoleo Кондолео 

Conselvano Консельвано 

Costa Viola Коста Вiоля 

Daunia Даунiя 

Del Vastese 

Likvärdig term: Histonium 

Дель Вастезе 

Likvärdig term: Гiстонiум 

Delle Venezie Делле Венецiє 

Dugenta Дуджента 

Emilia 

Likvärdig term: Dell'Emilia 

Емiлiя 

Likvärdig term: Дель Емiлiя 

Epomeo Епомео 

Esaro Езаро 

Fontanarossa di Cerda Фонтанаросса дi Черда 

Forlì Форлi 

Fortana del Taro Фортана дель Таро 

Frusinate 

Likvärdig term: del Frusinate 

Фрузiнате 

Likvärdig term: дель Фрузiнате 

Golfo dei Poeti La Spezia 

Likvärdig term: Golfo dei Poeti 

Гольфо деi Поетi Ла Спецiа 

Likvärdig term: Гольфо деi Поетi 

Grottino di Roccanova Гроттiно дi Рокканова 

Isola dei Nuraghi Iзола деi Нураґi 

Lazio Лацiо 

Lipuda Лiпуда 

Locride Локрiде 

Marca Trevigiana Марка Тревiджiана 

Marche Марке 

Maremma Toscana Маремма Тоскана
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Marmilla Мармiлла 

Mitterberg tra Cauria e Tel 

Likvärdig term: Mitterberg / Mitterberg zwi
schen Gfrill und Toll 

Мiттерберг тра Каурiа е Тел 

Likvärdig term: Мiттерберг / Мiттерберг цвiшен 
Гфрiлл унд Толл 

Modena 

Likvärdig term: Provincia di Modena / di Mo
dena 

Модена 

Likvärdig term: Провiнчiа дi Модена / Дi Модена 

Montecastelli Монтекастеллi 

Montenetto di Brescia Монтенетто дi Брешя 

Murgia Мурджiа 

Narni Нарнi 

Nurra Нурра 

Ogliastra Ольястра 

Osco 

Likvärdig term: Terre degli Osci 

Оско 

Likvärdig term: Терре дельї Ошi 

Paestum Пестум 

Palizzi Палiццi 

Parteolla Партеолла 

Pellaro Пелларо 

Planargia Планарджiа 

Pompeiano Помпейано 

Provincia di Mantova Провiнчiа дi Мантова 

Provincia di Nuoro Провiнчiа дi Нуоро 

Provincia di Pavia Провiнчiа дi Павiа 

Provincia di Verona 

Likvärdig term: Veronese 

Провiнчiа дi Верона 

Likvärdig term: Веронезе 

Puglia Пулья 

Quistello Квiстелло
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Ravenna Равенна 

Roccamonfina Роккамонфiна 

Romangia Романджiа 

Ronchi di Brescia Ронкi дi Брешiа 

Ronchi Varesini Ронкi Варезiнi 

Rotae Роте 

Rubicone Рубiконе 

Sabbioneta Саббйонета 

Salemi Салемi 

Salento Саленто 

Salina Салiна 

Scilla Шiлля 

Sebino Себiно 

Sibiola Сiбiола 

Sicilia Сiчiлiя 

Spello Спелло 

Tarantino Тарантiно 

Terrazze Retiche di Sondrio Террацце Ретiке дi Сондрiо 

Terre Aquilane 

Likvärdig term: Terre dell’Aquila 

Терре Аквiлане 

Likvärdig term: Терре дель’Аквiла 

Terre del Volturno Терре дель Вольтурно 

Terre di Chieti Терре дi К’єтi 

Terre di Veleja Терре дi Велея 

Terre Lariane Терре Ларiане 

Tharros Таррос 

Toscano 

Likvärdig term: Toscana 

Тоскано 

Likvärdig term: Тоскана

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1883



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Trexenta Трексента 

Umbria Умбрiя 

Val di Magra Валь дi Маґра 

Val di Neto Валь дi Нето 

Val Tidone Валь Тiдоне 

Valcamonica Валькамонiка 

Valdamato Вальдамато 

Vallagarina Валлаґарiна 

Valle Belice Валле Белiче 

Valle d’Itria Валле д’Iтрiя 

Valle del Crati Валле дель Кратi 

Valle del Tirso Валле дель Тiрсо 

Valle Peligna Валле Пелiнья 

Valli di Porto Pino Валлi дi Порто Пiно 

Veneto Венето 

Veneto Orientale Венето Орiєнтале 

Venezia Giulia Венецiя Джулiа 

Vigneti delle Dolomiti 

Likvärdig term: Weinberg Dolomiten 

Вiньєтi делле Доломiтi 

Likvärdig term: Вайнберг Доломiтен 

Vermouth di Torino Вермут дi Торiно 

CYPERN Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη 

Likvärdig term: Vouni Panayia - Ampelitis 

Вунi Панаяс – Амбелiтi 

Likvärdig term: Вунi Панаяс – Амбелiтi 

Κουμανδαρία 

Likvärdig term: Commandaria 

Кумандарiя 

Likvärdig term: Кумандарiя 

Κρασοχώρια Λεμεσού eventuellt följt av Αφάμης 

Likvärdig term: Krasohoria Lemesou eventuellt 
följt av Afames 

Красохор’я Лемесу eventuellt följt av Афамiс 

Likvärdig term: Красохор’я Лемесу eventuellt 
följt av Афамiс
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Κρασοχώρια Λεμεσού eventuellt följt av Λαόνα 

Likvärdig term: Krasohoria Lemesou eventuellt 
följt av Laona 

Красохор’я Лемесу eventuellt följt av Лаона 

Likvärdig term: Красохор’я Лемесу eventuellt följt 
av Лаона 

Λαόνα Ακάμα 

Likvärdig term: Laona Akama 

Лаона Акама 

Likvärdig term: Лаона Акама 

Πιτσιλιά 

Likvärdig term: Pitsilia 

Пiцiля 

Likvärdig term: Пiцiля 

Λάρνακα 

Likvärdig term: Larnaka 

Ларнака 

Likvärdig term: Ларнака 

Λεμεσός 

Likvärdig term: Lemesos 

Лемесос 

Likvärdig term: Лемесос 

Λευκωσία 

Likvärdig term: Lefkosia 

Лефкосiя 

Likvärdig term: Лефкосiя 

Πάφος 

Likvärdig term: Pafos 

Пафос 

Likvärdig term: Пафос 

LUXEMBURG Crémant du Luxemboug Креман дю Люксембург 

Moselle Luxembourgeoise följt av Ahn / Assel / 
Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Burmerange 
/ Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erp
eldingen / Gostingen / Greiveldingen / Gre
venmacher följt av Appellation contrôlée 

Мозель Люксембуржуаз följt av / Аан / Ассель / 
Бехь-Кляйнмахер / Борн / Бус / Бюрмеранж / 
Канах / Енен / Еллiнґен / Ельвонж / Ерпельдiнґен 
/ Ґостiнґен / Ґревельдiнґен / Ґревенмахер / följt 
av Appellation contrôlée 

Moselle Luxembourgeoise följt av Lenningen / 
Machtum / Mertert / Moersdorf / Mondorf / 
Niederdonven / Oberdonven / Oberworm
eldingen / Remich / Rolling / Rosport / 
Stadtbredimus följt av Appellation contrôlée 

Мозель Люксембуржуаз / följt av Леннiнґен / 
Махтум / Мертерт / Мьорсдорф / Мондорф / 
Нiдердонвен / Обердонвен / Обервормельдiнген / 
Ремiхь / Роллiнг / Роспорт / Штадтбредiмус följt 
av Appellation contrôlée 

Moselle Luxembourgeoise följt av Remerschen 
/ Remich / Schengen / Schwebsingen / 
Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / 
Wellenstein / Wintringen eller Wormeldingen 
följt av Appellation contrôlée 

Мозель Люксембуржуаз / följt av Ремершен / 
Рємiхь / Шенґен / Швебсiнґен / Штадтбредiмус / 
Трiнтiнген / Вассербiлiхь / Веллєнштайн / 
Вiнтрiнген / Вормельдiнген följt av Appellation 
contrôlée 

Moselle Luxembourgeoise följt av vinsortens 
namn följt av Appellation contrôlée 

Мозель Люксембуржуаз följt av vinsortens namn 
följt av Appellation contrôlée
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UNGERN Neszmélyi eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Несмель eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Badacsonyi eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Бадачонь eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Balaton Балатон 

Balaton-felvidék eventuellt följt av ett namn på 
en delregion, kommun eller ort 

Балатон-фелвiдек eventuellt följt av ett namn på 
en delregion, kommun eller ort 

Balatonboglár eventuellt följt av ett namn på 
en delregion, kommun eller ort 

Балатонбоґлар eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Balatonfüred-Csopak eventuellt följt av ett 
namn på en delregion, kommun eller ort 

Балатонфюред-Чопак eventuellt följt av ett namn 
på en delregion, kommun eller ort 

Bükk eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Бюккi eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Csongrád eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Чонґрад eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Debrői hárslevelű Дебрёi харшлевелю 

Duna Дуна 

Etyek-Buda eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Етьєк-Буда eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Hajós-Baja eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Хайош-Бая eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Izsáki Arany Sárfehér Iжакi Арань Шарфехер 

Kunság eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Куншаг eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Mátra eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Матра eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Mór eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Мор eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Nagy-Somló eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Надь-Шомло eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort
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Pannonhalma eventuellt följt av ett namn på 
en delregion, kommun eller ort 

Паннонхалмa eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Pécs eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Печ eventuellt följt av ett namn på en delregion, 
kommun eller ort 

Somlói Шомлоi 

Somlói Arany Шомлоi Арань 

Somlói Nászéjszakák Bora Шомлоi Насейсакак Бора 

Sopron eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Шопрон eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Szekszárd eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Сексард eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Tokaj eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Токай eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Tolna eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Толна eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Villány eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Вiллань eventuellt följt av ett namn på en del
region, kommun eller ort 

Villányi védett eredetű classicus Вiлланї вeдетт ередетю классiкуш 

Zala eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Зала eventuellt följt av ett namn på en delre
gion, kommun eller ort 

Eger Еґер 

Egerszóláti Olaszrizling Еґерсолатi Оласрiзлiнг 

Káli Калi 

Neszmély Несмeль 

Pannon Паннон 

Tihany Тiхань 

Alföldi eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Алфьолдi eventuellt följt av ett namn på en 
delregion, kommun eller ort 

Balatonmelléki eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Балатонмеллeкi eventuellt följt av ett namn på 
en delregion, kommun eller ort 

Dél-alföldi Дел-алфьолдi
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Dél-dunántúli Дел-дунантулi 

Duna melléki Дуна меллeкi 

Duna-Tisza közi Дуна-Тiса кьозi 

Dunántúli Дунантулi 

Észak-Dunántúli Есак-Дунантулi 

Felső-Magyarországi Фелшьо-мад'ярорсаґi 

Nyugat-Dunántúli Нюгaт-Дунантулi 

Tisza melléki Тiса меллeкi 

Tisza völgyi Тiса вьолдi 

Zempléni Земплeнi 

MALTA Gozo Ґоузо 

Malta Мальта 

Maltese Islands Молтiз Айлендс 

NEDERLÄNDERNA Drenthe Inget skydd begärt i denna första fas 

Flevoland Inget skydd begärt i denna första fas 

Friesland Inget skydd begärt i denna första fas 

Gelderland Inget skydd begärt i denna första fas 

Groningen Inget skydd begärt i denna första fas 

Limburg Inget skydd begärt i denna första fas 

Noord Brabant Inget skydd begärt i denna första fas 

Noord Holland Inget skydd begärt i denna första fas 

Overijssel Inget skydd begärt i denna första fas 

Utrecht Inget skydd begärt i denna första fas 

Zeeland Inget skydd begärt i denna första fas 

Zuid Holland Inget skydd begärt i denna första fas 

ÖSTERRIKE Burgenland eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Бурґенланд eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet
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Carnuntum eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Карнунтум eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Donauland eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Донауланд eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Kamptal eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Кампталь eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Kärnten eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Кернтен eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Kremstal eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Кремсталь eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Mittelburgenland eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Мiттельбурґенланд eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Neusiedlersee eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Нойзiдлерзее eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Neusiedlersee-Hügelland eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Нойзiдлерзее -Хюґельланд eventuellt följt av ett 
namn på en mindre geografisk enhet 

Niederösterreich eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Нiдерьостеррайх eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Oberösterreich eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Оберьостеррайх eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Salzburg eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Зальцбурґ eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Steiermark eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Штайермарк eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Süd-Oststeiermark eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Зюд-Остштайермарк eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet 

Südburgenland eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Зюдбурґенланд eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Südsteiermark eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Зюдштайермарк eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Thermenregion eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Терменреґiон eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Tirol eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Тiроль eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Traisental eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Трайзенталь eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet
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Vorarlberg eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Форарльберґ eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Wachau eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Вахау eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Weinviertel eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Вайнфiртель eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet 

Weststeiermark eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Вестштайермарк eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet 

Wien eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Вiiн eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet 

Bergland Берґланд 

Steierland Штайерланд 

Weinland Вайнланд 

Wien Вiiн 

PORTUGAL Alenquer Аленкер 

Alentejo eventuellt följt av Borba Алентежу eventuellt följt av Борба 

Alentejo eventuellt följt av Évora Алентежу eventuellt följt av Евура 

Alentejo eventuellt följt av Granja-Amareleja Алентежу eventuellt följt av Гранжа-Амарележа 

Alentejo eventuellt följt av Moura Алентежу eventuellt följt av Моура 

Alentejo eventuellt följt av Portalegre Алентежу eventuellt följt av Порталегри 

Alentejo eventuellt följt av Redondo Алентежу eventuellt följt av Редонду 

Alentejo eventuellt följt av Reguengos Алентежу eventuellt följt av Регенгуш 

Alentejo eventuellt följt av Vidigueira Алентежу eventuellt följt av Вiдiгейра 

Arruda Арруда 

Bairrada Байррада 

Beira Interior eventuellt följt av Castelo Rodri
go 

Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) eventuellt följt 
av Каштелу Родрiгу 

Beira Interior eventuellt följt av Cova da Beira Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) eventuellt följt 
av Кова да Бейра
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Beira Interior eventuellt följt av Pinhel Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) eventuellt följt 
av Пiньел 

Biscoitos Бiшкоiтуш 

Bucelas Буселаш 

Carcavelos Каркавелуш 

Colares Кулариш 

Dão eventuellt följt av Alva Дау eventuellt följt av Алва 

Dão eventuellt följt av Besteiros Дау eventuellt följt av Бештайруш 

Dão eventuellt följt av Castendo Дау eventuellt följt av Каштенду 

Dão eventuellt följt av Serra da Estrela Дау eventuellt följt av Серра да Ештрела 

Dão eventuellt följt av Silgueiros Дау eventuellt följt av Сiлґайруш 

Dão eventuellt följt av Terras de Azurara Дау eventuellt följt av Терраш ди Азурара 

Dão eventuellt följt av Terras de Senhorim Дау eventuellt följt av Терраш ди Синьорiн 

Dão Nobre Дау Нобри 

Douro eventuellt följt av Baixo Corgo 

Likvärdig term: Vinho do Douro 

Дору eventuellt följt av Байшу Коргу 

Likvärdig term: Вiню ду Дору 

Douro eventuellt följt av Cima Corgo 

Likvärdig term: Vinho do Douro 

Дору eventuellt följt av Сiма Коргу 

Likvärdig term: Вiню ду Дору 

Douro eventuellt följt av Douro Superior 

Likvärdig term: Vinho do Douro 

Дoру eventuellt följt av Дoру Суперiор 

Likvärdig term: Вiно ду Дору 

Encostas d’Aire eventuellt följt av Alcobaça Енкошташ д'Аiри eventuellt följt av Алкубаса 

Encostas d’Aire eventuellt följt av Ourém Енкошташ д’Aйре eventuellt följt av Oурань 

Graciosa Грасiоза 

Lafões Лафоiш
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Lagoa Лагуа 

Lagos Лагуш 

Madeirense Мадейренси 

Madera 

Likvärdig term: Madeira / Vinho da Madeira / 
Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Ma
dère / Vino di Madera / Madeira Wijn 

Мадера 

Likvärdig term: Мадейра / Вiню да Мадейра / 
Мадейра Вайне / Мадейра Уайн / Ван де Мадер / 
Вiно дi Мадера / Мадейра Вiiн 

Moscatel de Setúbal Мушкател д Сетубал 

Moscatel do Douro Мошкател ду Дору 

Óbidos Обiдуш 

Oporto 

Likvärdig term: Porto / Vinho do Porto / Vin 
de Porto / Port / Port Wine / Portwein / 
Portvin / Portwijn 

Опорту 

Likvärdig term: Порто / Вiню ду Порту / Ван де 
Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн / Портван / 
Портвiiн 

Palmela Палмела 

Pico Пiку 

Portimão Портiмао 

Ribatejo eventuellt följt av Almeirim Рiбатежу eventuellt följt av Алмейрiнь 

Ribatejo eventuellt följt av Cartaxo Рiбатежу eventuellt följt av Карташу 

Ribatejo eventuellt följt av Chamusca Рiбатежу eventuellt följt av Шамушка 

Ribatejo eventuellt följt av Coruche Рiбатежу eventuellt följt av Коруши 

Ribatejo eventuellt följt av Santarém Рiбатежу eventuellt följt av Сантарень 

Ribatejo eventuellt följt av Tomar Рiбатежу eventuellt följt av Томар 

Setúbal Сетубал 

Setúbal Roxo Сетубал Рошу 

Tavira Тавiра 

Távora-Varosa Тавра-Вароза 

Torres Vedras Ториш Ведраш
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Trás-os-Montes eventuellt följt av Chaves Траш-уж-Монтиш eventuellt följt av Шавиш 

Trás-os-Montes eventuellt följt av Planalto Mi
randês 

Траш-уж-Монтиш eventuellt följt av Планалту 
Мiрандеш 

Trás-os-Montes eventuellt följt av Valpaços Траш-уж-Монтиш eventuellt följt av Валпасуш 

Vinho do Douro eventuellt följt av Baixo 
Corgo 

Likvärdig term: Douro 

Вiню ду Дору eventuellt följt av Байшу Коргу 

Likvärdig term: Дору 

Vinho do Douro eventuellt följt av Cima Corgo 

Likvärdig term: Douro 

Вiню ду Дору eventuellt följt av Сiма Корґу 

Likvärdig term: Дору 

Vinho do Douro eventuellt följt av Douro Su
perior 

Likvärdig term: Douro 

Вiню ду Дору eventuellt följt av Дору Суперiор 

Likvärdig term: Дору 

Vinho Verde eventuellt följt av Amarante Вiню Верде eventuellt följt av Амаранти 

Vinho Verde eventuellt följt av Ave Вiню Верде eventuellt följt av Ави 

Vinho Verde eventuellt följt av Baião Вiню Верде eventuellt följt av Байао 

Vinho Verde eventuellt följt av Basto Вiню Верде eventuellt följt av Башту 

Vinho Verde eventuellt följt av Cávado Вiню Верде eventuellt följt av Каваду 

Vinho Verde eventuellt följt av Lima Вiню Верде eventuellt följt av Лiма 

Vinho Verde eventuellt följt av Monção e 
Melgaço 

Вiню Верде eventuellt följt av Монсао i Мелґасу 

Vinho Verde eventuellt följt av Paiva Вiню Верде eventuellt följt av Пайва 

Vinho Verde eventuellt följt av Sousa Вiню Верде eventuellt följt av Соза 

Vinho Verde Alvarinho Вiню Верде Алварiню 

Vinho Verde Alvarinho Espumante Вiню Верде Алварiню Шпуманте 

Lisboa eventuellt följt av Alta Estremadura Лiшбоа eventuellt följt av Алта Ештремадура 

Lisboa eventuellt följt av Estremadura Лiшбоа eventuellt följt av Ештремадура
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Tejo Тежу 

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av 
Beira Alta 

Вiню Шпуманте Бейраш eventuellt följt av Бейра 
Алта 

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av 
Beira Litoral 

Вiню Шпуманте Бейраш eventuellt följt av Бейра 
Лiтурал 

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av 
Terras de Sicó 

Вiню Шпуманте Бейраш eventuellt följt av 
Терраш ди Сiко 

Vinho Licoroso Algarve Вiню лiкурозу Алґарв 

Vinho Regional Açores Вiню режiонал Асориш 

Vinho Regional Alentejano Вiню режiонал Алентежану 

Vinho Regional Algarve Вiню режiонал Алґгарв 

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Beira 
Alta 

Вiню режiонал Бейраш eventuellt följt av Бейра 
Алта 

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Beira 
Litoral 

Вiню режiонал Бейраш eventuellt följt av Бейра 
Лiтурал 

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Terras 
de Sicó 

Вiню режiонал Бейраш eventuellt följt av Терраш 
ди Сiко 

Vinho Regional Duriense Вiню режiонал Дурiєнси 

Vinho Regional Minho Вiню режiонал Мiню 

Vinho Regional Terras do Sado Вiню режiонал Терраш ду Саду 

Vinho Regional Terras Madeirenses Вiню режiонал Терраш Мадейренсеш 

Vinho Regional Transmontano Вiню режiонал Транжмонтану 

RUMÄNIEN Aiud eventuellt följt av ett namn på en delre
gion 

Аюд eventuellt följt av ett namn på en delregion 

Alba Iulia eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Алба Юлiя eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Babadag eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Бабадаґ eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Banat eventuellt följt av Dealurile Tirolului Банат eventuellt följt av Дялюрiле Тiролюлюй 

Banat eventuellt följt av Moldova Nouă Банат eventuellt följt av Мольдова Ноуа 

Banat eventuellt följt av Silagiu Банат eventuellt följt av Сiляджю
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Banu Mărăcine eventuellt följt av ett namn på 
en delregion 

Бану Меречiне eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Bohotin eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Бохотiн eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Cernătești - Podgoria eventuellt följt av ett 
namn på en delregion 

Чернатешть-Подгорiя eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Cotești eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Котешть eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Cotnari Котнарь 

Crișana eventuellt följt av Biharia Крiшана eventuellt följt av Бiхарiя 

Crișana eventuellt följt av Diosig Крiшана eventuellt följt av Дiосiґ 

Crișana eventuellt följt av Șimleu Silvaniei Крiшана eventuellt följt av Шiмлеу Сiлванiєй 

Dealu Bujorului eventuellt följt av ett namn på 
en delregion 

Деалю Бужорулюй eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Dealu Mare eventuellt följt av Boldești Деалю Маре eventuellt följt av Болдешть 

Dealu Mare eventuellt följt av Breaza Деалю Маре eventuellt följt av Бряза 

Dealu Mare eventuellt följt av Ceptura Деалю Маре eventuellt följt av Чептура 

Dealu Mare eventuellt följt av Merei Деалю Маре eventuellt följt av Мерей 

Dealu Mare eventuellt följt av Tohani Деалю Маре eventuellt följt av Тохань 

Dealu Mare eventuellt följt av Urlați Деалю Маре eventuellt följt av Урлаць 

Dealu Mare eventuellt följt av Valea 
Călugărească 

Деалю Маре eventuellt följt av Валеа 
Келюгараска 

Dealu Mare eventuellt följt av Zorești Деалю Маре eventuellt följt av Зорешть 

Drăgășani eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Драґашань eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Huși eventuellt följt av Vutcani Хушь eventuellt följt av Вуткань 

Iana eventuellt följt av ett namn på en delre
gion 

Яна eventuellt följt av ett namn på en delregion
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Iași eventuellt följt av Bucium Яшь eventuellt följt av Бучум 

Iași eventuellt följt av Copou Яшь eventuellt följt av Копоу 

Iași eventuellt följt av Uricani Яшь eventuellt följt av Урiкань 

Lechința eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Лекiнца eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Mehedinți eventuellt följt av Corcova Мегедiнць eventuellt följt av Коркова 

Mehedinți eventuellt följt av Golul Drâncei Мегедiнць eventuellt följt av Голюль Дрнчей 

Mehedinți eventuellt följt av Orevița Мегедiнць eventuellt följt av Оревiца 

Mehedinți eventuellt följt av Severin Мегедiнць eventuellt följt av Северiн 

Mehedinți eventuellt följt av Vânju Mare Мегедiнць eventuellt följt av Винжу Маре 

Miniș eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Мiнiш eventuellt följt av ett namn på en delre
gion 

Murfatlar eventuellt följt av Cernavodă Мурфатляр eventuellt följt av Чернавода 

Murfatlar eventuellt följt av Medgidia Мурфетляр eventuellt följt av Меджiдiя 

Nicorești eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Нiкорешть eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Odobești eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Одобешть eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Oltina eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Ольтiна eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Panciu eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Панчу eventuellt följt av ett namn på en delre
gion 

Pietroasa eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Пiєтроаса eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Recaș eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Рекаш eventuellt följt av ett namn på en delre
gion 

Sâmburești eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Симбурешть eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Sarica Niculițel eventuellt följt av Tulcea Сарiка Нiкулiцель eventuellt följt av Tulcea
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Sebeș - Apold eventuellt följt av ett namn på 
en delregion 

Себеш - Апольд eventuellt följt av ett namn på 
en delregion 

Segarcea eventuellt följt av ett namn på en 
delregion 

Сеґарча eventuellt följt av ett namn på en del
region 

Ștefănești eventuellt följt av Costești Штефенешть eventuellt följt av Костешть 

Târnave eventuellt följt av Blaj Тирнаве eventuellt följt av Бляж 

Târnave eventuellt följt av Jidvei Тирнаве eventuellt följt av Жiдвей 

Târnave eventuellt följt av Mediaș Тирнаве eventuellt följt av Медiаш 

Colinele Dobrogei eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Колiнелє Доброджей eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Dealurile Crișanei eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Деалюрiле Крiшаней eventuellt följt av ett namn 
på en delregion 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Dealurile Covurluiului 

Деалюрiле Молдовей eller i förekommande fall 
Деалюрiле Ковурлююлюй 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Dealurile Hârlăului 

Деалюрiле Молдовей, eller i förekommande fall 
Деалюрiле Хирлеулюй 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Dealurile Hușilor 

Деалюрiле Молдовей eller i förekommande fall 
Деалюрiле Хушiлор 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Dealurile Iașilor 

Деалюрiле Молдовей eller i förekommande fall 
Деалюрiле Яшiлор 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Dealurile Tutovei 

Деалюрiле Молдовей eller i förekommande fall 
Деалюрiле Тутовей 

Dealurile Moldovei eller i förekommande fall 
Terasele Siretului 

Деалюрiле Молдовей eller i förekommande fall 
Тераселє Сiретулюй 

Dealurile Moldovei Деалюрiле Молдовей 

Dealurile Munteniei Деалюрiле Мунтенiєй 

Dealurile Olteniei Деалюрiле Ольтенiєй 

Dealurile Sătmarului Деалюрiле Сетмарулюй 

Dealurile Transilvaniei Деалюрiле Трансiльванiєй 

Dealurile Vrancei Деалюрiле Вранчей 

Dealurile Zarandului Деалюрiле Зарандулюй 

Terasele Dunării Тераселе Дунарi
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Viile Carașului Вiйле Карашулюй 

Viile Timișului Вiйле Тiмiшулюй 

SLOVENIEN Bela krajina eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Бела крайна eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Belokranjec eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Белокранєц eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Bizeljsko-Sremič eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Likvärdig term: Sremič-Bizeljsko 

Бiзельсько-Сремiч eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Likvärdig term: Сремiч-Бiзельско 

Cviček, Dolenjska eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet och/eller ett 
namn på en vingård 

Цвiчек, Долєньска eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet och/eller ett 
namn på en vingård 

Dolenjska eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Долєньска eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Goriška Brda eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Likvärdig term: Brda 

Ґорiшка Брда eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Likvärdig term: Брда 

Kras eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet och/eller ett namn på en 
vingård 

Крас eventuellt följt av ett namn på en mindre 
geografisk enhet och/eller ett namn på en 
vingård 

Metliška črnina eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Метлiшка чрнiна eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Prekmurje eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Likvärdig term: Prekmurčan 

Прекмур’є eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Likvärdig term: Прекмурчан 

Slovenska Istra eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Словенска Iстра eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Štajerska Slovenija eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet och/eller ett 
namn på en vingård 

Штаєрска Словенiя eventuellt följt av ett namn 
på en mindre geografisk enhet och/eller ett 
namn på en vingård 

Teran, Kras eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård 

Теран, Крас eventuellt följt av ett namn på en 
mindre geografisk enhet och/eller ett namn på 
en vingård
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Vipavska dolina eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Likvärdig term: Vipava, Vipavec, Vipavčan 

Вiпавска Долiна eventuellt följt av ett namn på 
en mindre geografisk enhet och/eller ett namn 
på en vingård 

Likvärdig term: Вiпава, Вiпавец, Вiпавчан 

Podravje kan följas av uttrycket ”mlado vino” 
namnen kan även förekomma i adjektivform 

Подраує kan följas av uttrycket млядо вiно 
namnen kan även förekomma i adjektivform 

Posavje kan följas av uttrycket ”mlado vino” 
namnen kan även förekomma i adjektivform 

Посаує kan följas av uttrycket млядо вiно nam
nen kan även förekomma i adjektivform 

Primorska kan följas av uttrycket ”mlado vino” 
namnen kan även förekomma i adjektivform 

Прiморска kan följas av uttrycket млядо вiно 
namnen kan även förekomma i adjektivform 

SLOVAKIEN Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Dunajskostredský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Дунайскострецкi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Hurbanovský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Гурбановскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Komárňanský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Комарнянскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Palárikovský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Палярiковскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Štúrovský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Штуровскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Šamorínsky vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Шаморiнскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Strekovský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Стрековскi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Galantský vinohradnícky rajón 

Южнословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Ґаланскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Vrbovský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Врбовскi вiнограднiцкi район
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Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Trnavský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Трнавскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Skalický vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Скалiцкi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Orešanský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка областьeventuellt 
följt av Орешанскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Hlohovecký vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Глоговецкi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Doľanský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Долянскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Senecký vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Сенєцкi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Stupavský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Ступавскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Modranský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Модранскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Bratislavský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Братiславскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Pezinský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Пезинскi вiнограднiцкi район 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt 
följt av Záhorský vinohradnícky rajón 

Малокарпацка вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Загорскi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Pukanecký vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Пуканєцкi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Žitavský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Жiтавскi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Želiezovský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Жельєзовскi вiнограднiцкi район

SV L 161/1900 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av en delregion och/eller en mindre geografisk 
enhet 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av en delregion och/eller en mindre geografisk 
enhet 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Nitriansky vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Нiтрiянскi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Vrábeľský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Врабельскi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Tekovský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область Тєковскi 
вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Zlatomoravecký vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Златоморавецкi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Šintavský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Шiнтавскi вiнограднiцкi район 

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt 
av Radošinský vinohradnícky rajón 

Нiтрiянска вiнограднiцка область eventuellt följt 
av Радошiнскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av en delregion och/eller en mindre 
geografisk enhet 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Fil'akovský vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Фiляковскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Gemerský vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Ґемерскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Hontiansky vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Гонтьєнскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Ipeľský vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Iпельскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Vinický vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область Вiнiцкi 
вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Tornaľský vinohradnícky rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Торнальскi вiнограднiцкi район 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventu
ellt följt av Modrokamencký vinohradnícky 
rajón 

Стредословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Модрокаменскi вiнограднiцкi район
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Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Viničky 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Вiнiчкi 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
ett namn på en mindre geografisk enhet 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
ett namn på en mindre geografisk enhet 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Veľká Tŕňa 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Велка Трня 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Malá Tŕňa 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Мала Трня 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Čerhov 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Чергов 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Slovenské Nové Mesto 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Словенске Нове Место 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Černochov 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Чернохов 

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av 
Bara 

Biнограднiцка область Токай eventuellt följt av 
Бара 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť even
tuellt följt av Michalovský vinohradnícky rajón 

Вiходословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Мiхаловскi вiнограднiцкi район 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť even
tuellt följt av en delregion och/eller en mindre 
geografisk enhet 

Вiходословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av en delregion och/eller en mindre geo
grafisk enhet 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť even
tuellt följt av Kráľovskochlmecký vinohrad
nícky rajón 

Вiходословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Краловскохолмецкi вiнограднiцкi район 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť even
tuellt följt av Moldavský vinohradnícky rajón 

Вiходословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Молдавскi вiнограднiцкi район 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť even
tuellt följt av Sobranecký vinohradnícky rajón 

Вiходословенска вiнограднiцка область eventuellt 
följt av Собранєцкi вiнограднiцкi район 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť kan åt
följas av termen oblastné vino 

Южнословенска вiнограднiцка область kan åt
följas av termen обласне вiно 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť kan åtföl
jas av termen oblastné vino 

Малокарпацка вiнограднiцка область kan åtföljas 
av termen обласне вiно 

Nitrianska vinohradnícka oblasť kan åtföljas av 
termen oblastné vino 

Нiтрiянска вiнограднiцка область kan åtföljas av 
termen обласне вiно 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť kan åt
följas av termen oblastné vino 

Стредославенска вiнограднiцка область kan åt
följas av termen обласне вiно
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Tokajská / Tokajské / Tokajský vinohradnícka 
oblasť kan åtföljas av termen oblastné vino 

Токайска / Токайске / Токайскi вiнограднiцка 
область kan åtföljas av termen обласне вiно 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť kan 
åtföljas av termen oblastné vino 

Вiходословенска вiнограднiцка область kan åt
följas av termen обласне вiно 

SPANIEN Abona Абона 

Alella Алея 

Alicante eventuellt följt av Marina Alta Алiканте eventuellt följt av Марiна Альта 

Almansa Альманса 

Ampurdán-Costa Brava Ампурдан-Коста Брава 

Arabako Txakolina 

Likvärdig term: Txakolí de Álava 

Арабако Тчаколiна 

Likvärdig term: Тчаколi де Алава 

Arlanza Арлянса 

Arribes Аррiбес 

Bierzo Бьєрсо 

Binissalem Бiнiссалєм 

Bizkaiko Txakolina 

Likvärdig term: Chacolí de Bizkaia 

Бiскайко Тчаколiна 

Likvärdig term: Чаколi де Бiская 

Bullas Буяс 

Calatayud Калатаюд 

Campo de Borja Кампо де Борха 

Cariñena Карiньена 

Cataluña Каталунья 

Cava Кава 

Chacolí de Bizkaia 

Likvärdig term: Bizkaiko Txakolina 

Чаколi де Бiская 

Likvärdig term: Бiскайко Тчаколiна 

Chacolí de Getaria 

Likvärdig term: Getariako Txakolina 

Чаколi де Ґетарiя 

Likvärdig term: Ґетарiяко Тчаколiна
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Cigales Сiгалєс 

Conca de Barberá Конка де Барбера 

Condado de Huelva Кондадо де Уельва 

Costers del Segre eventuellt följt av Artesa Костерс дель Сегре eventuellt följt av Артеса 

Costers del Segre eventuellt följt av Les Garri
gues 

Костерс дель Сегре eventuellt följt av Лєс 
Ґаррiгес 

Costers del Segre eventuellt följt av Raimat Костерс дель Сегре eventuellt följt av Раймат 

Costers del Segre eventuellt följt av Valls de 
Riu Corb 

Костерс дель Сегре eventuellt följt av Валлс де 
Рiу Корб 

Dehesa del Carrizal Дееса дель Каррiсаль 

Dominio de Valdepusa Домiнiо де Вальдепуса 

El Hierro Ель Єрро 

Finca Élez Фiнка Елєс 

Getariako Txakolina 

Likvärdig term: Chacolí de Getaria 

Ґетарiяко Тчаколiна 

Likvärdig term: Чаколi де Ґетарiя 

Guijoso Ґiхосо 

Jerez-Xérès-Sherry Jerez / Xérès / Sherry Херес-Ксерес-Черрi Херес / Ксерес / Черрi 

Jumilla Хумiя 

La Mancha Ля Манча 

La Palma eventuellt följt av Fuencaliente Ля Пальма eventuellt följt av Фуенкальєнте 

La Palma eventuellt följt av Hoyo de Mazo Ля Пальма eventuellt följt av Ойо де Масо 

La Palma eventuellt följt av Norte de la Palma Ля Пальма eventuellt följt av Норте де ля 
Пальма 

Lanzarote Лянсароте 

Málaga Малага 

Manchuela Манчуеля 

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Мансанiя Санлюкар де Баррамеда
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Méntrida Ментрiда 

Mondéjar Мондехар 

Monterrei eventuellt följt av Ladera de Mon
terrei 

Монтеррей eventuellt följt av Лядера де 
Монтеррей 

Monterrei eventuellt följt av Val de Monterrei Монтеррей eventuellt följt av Валь де Монтеррей 

Montilla-Moriles Монтiя-Морiлєс 

Montsant Монтсант 

Navarra eventuellt följt av Baja Montaña Наварра eventuellt följt av Баха Монтанья 

Navarra eventuellt följt av Ribera Alta Наварра eventuellt följt av Рiбера Альта 

Navarra eventuellt följt av Ribera Baja Наварра eventuellt följt av Рiбера Баха 

Navarra eventuellt följt av Tierra Estella Наварра eventuellt följt av Тьєрра Естея 

Navarra eventuellt följt av Valdizarbe Наварра eventuellt följt av Вальдiсарбе 

Pago de Arínzano 

Likvärdig term: Vino de pago de Arinzano 

Паго де Арiнсано 

Likvärdig term: Вiно де Паго де Арiнсано 

Penedés Пенедес 

Pla de Bages Пля де Бахес 

Pla i Llevant Пля i Ллевант 

Priorato Прiорато 

Rías Baixas eventuellt följt av Condado do Tea Рiас Байшяс eventuellt följt av Кондадо до Теа 

Rías Baixas eventuellt följt av O Rosal Рiас Байшяс eventuellt följt av О Росаль 

Rías Baixas eventuellt följt av Ribeira do Ulla Рiас Байшяс eventuellt följt av Рiбейра до Уя 

Rías Baixas eventuellt följt av Soutomaior Рiас Байшяс eventuellt följt av Соутомайор 

Rías Baixas eventuellt följt av Val do Salnés Рiас Байшяс eventuellt följt av Вал до Сальнес
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Ribeira Sacra eventuellt följt av Amandi Рiбейра Сакра eventuellt följt av Амандi 

Ribeira Sacra eventuellt följt av Chantada Рiбейра Сакра eventuellt följt av Чантада 

Ribeira Sacra eventuellt följt av Quiroga-Bibei Рiбейра Сакра eventuellt följt av Кiрога-Бiбей 

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do 
Miño 

Рiбейра Сакра eventuellt följt av Рiбейрас до 
Мiньо 

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do Sil Рiбейра Сакра eventuellt följt av Рiбейрас до Сiль 

Ribeiro Рiбейро 

Ribera del Duero Рiбера дель Дуеро 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Caña
mero 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av 
Каньямеро 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Mata
negra 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av Матанегра 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Mon
tánchez 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av 
Монтанчес 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera 
Alta 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av Рiбера 
Альта 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera 
Baja 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av Рiбера 
Баха 

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Tierra 
de Barros 

Рiбера дель Гуадiана eventuellt följt av Тьерра де 
Баррос 

Ribera del Júcar Рiбера дель Хукар 

Rioja eventuellt följt av Rioja Alavesa Рiоха eventuellt följt av Рiоха Алавеса 

Rioja eventuellt följt av Rioja Alta Рiоха eventuellt följt av Рiоха Альта 

Rioja eventuellt följt av Rioja Baja Рiоха eventuellt följt av Рiоха Баха 

Rueda Руеда 

Sierras de Málaga eventuellt följt av Serranía de 
Ronda 

Сiеррас де Малага eventuellt följt av Серранiа де 
Ронда 

Somontano Сомонтано 

Tacoronte-Acentejo eventuellt följt av Anaga Такоронте-Асентехо eventuellt följt av Анага
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Tarragona Таррагона 

Terra Alta Терра Альта 

Tierra de León Тьерра де Леон 

Tierra del Vino de Zamora Тьерра дель Вiно де Самора 

Toro Торо 

Txakolí de Álava 

Likvärdig term: Arabako Txakolina 

Тчаколi де Алава 

Likvärdig term: Арабако Тчаколiна 

Uclés Уклес 

Utiel-Requena Утьел-Рекена 

Valdeorras Вальдеоррас 

Valdepeñas Вальдепеньяс 

Valencia eventuellt följt av Alto Turia Валенсiя eventuellt följt av Альто Турiа 

Valencia eventuellt följt av Clariano Валенсiя eventuellt följt av Кларiано 

Valencia eventuellt följt av Moscatel de 
Valencia 

Валенсiя eventuellt följt av Москатель де 
Валенсiя 

Valencia eventuellt följt av Valentino Валенсiя eventuellt följt av Валентино 

Valle de Güímar Ває де Ґуймар 

Valle de la Orotava Ває де ля Оротава 

Valles de Benavente Ваєс де Бенавенте 

Vino de Calidad de Valtiendas Вiно де Калiдад де Вальтьєндас 

Vinos de Madrid eventuellt följt av Arganda Вiнос де Мадрiд eventuellt följt av Арґанда 

Vinos de Madrid eventuellt följt av Navalcar
nero 

Вiнос де Мадрiд eventuellt följt av 
Навалькарнеро 

Vinos de Madrid eventuellt följt av San Martín 
de Valdeiglesias 

Вiнос де Мадрiд eventuellt följt av Сан Мартiн де 
Вальдеiґлєсiас 

Ycoden-Daute-Isora Iкоден-Дауте-Iсора 

Yecla Єкля
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Abanilla Абанiя 

Bajo Aragón Бахо Арагон 

Ribera del Gállego-Cinco Villas Рiбера дель Ґаєго -Сiнко Вiяс 

Ribera del Jiloca Рiбера дель Хiльока 

Valdejalón Вальдехалон 

Valle del Cinca Ває дель Сiнка 

Bailén Байлен 

Barbanza e Iria Барбанса е Iрiя 

Betanzos Бетансос 

Cádiz Кадiс 

Campo de Cartagena Кампо де Картахена 

Cangas Канґас 

Castelló Кастейо 

Castilla Кастiя 

Castilla y León Кастiя i Леон 

Contraviesa-Alpujarra Контравьеса-Альпухарра 

Córdoba Кордова 

Costa de Cantabria Коста де Кантабрiя 

Desierto de Almería Десьєрто де Альмерiя 

El Terrerazo Ель Террерасо 

Extremadura Екстремадура 

Formentera Форментера 

Gálvez Ґальвес 

Granada Sur-Oeste Гранада Сур-Оесте 

Ibiza Iбiса 

Illes Balears Iйєс Балєарс 

Isla de Menorca Iсла де Менорка
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Laujar-Alpujarra Ляухар-Альпухарра 

Liébana Льебана 

Los Palacios Льос Палясiос 

Norte de Almería Норте де Альмерiя 

Norte de Granada Норте де Гранада 

Pozohondo Посоондо 

Ribera del Andarax Рiбера дель Андаракс 

Ribera del Queiles Рiбера дель Кейлес 

Serra de Tramuntana-Costa Nord Серра де Трамунтана-Коста Норд 

Sierra de Alcaraz Сiєрра де Алькарас 

Sierra Norte de Sevilla Сiєрра Норте де Севiя 

Sierra Sur de Jaén Сiєрра Сур де Хаен 

Torreperogil Торреперогiль 

Valle del Miño-Ourense Бає дель Мiньо-Оуренсе 

Valles de Sadacia Баєс де Садасiя 

Villaviciosa de Córdoba Бiявiсйоса де Кордова 

FÖRENADE 
KUNGARIKET 

English Vineyards Iнґлiш вiньярдс 

Welsh Vineyards Уелш вiньярдс 

England eventuellt ersatt med Berkshire Iнґланд eventuellt ersatt med Баркшир 

England eventuellt ersatt med Buckinghamshire Iнґланд eventuellt ersatt med Бакiнґгамшир 

England eventuellt ersatt med Cheshire Iнґланд eventuellt ersatt med Чешир 

England eventuellt ersatt med Cornwall Iнґланд eventuellt ersatt med Корнуол 

England eventuellt ersatt med Derbyshire Iнґланд eventuellt ersatt med Дарбiшир 

England eventuellt ersatt med Devon Iнґланд eventuellt ersatt med Девон 

England eventuellt ersatt med Dorset Iнґланд eventuellt ersatt med Дорсет
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England eventuellt ersatt med East Anglia Iнґланд eventuellt ersatt med Iст Англiя 

England eventuellt ersatt med Gloucestershire Iнґланд eventuellt ersatt med Ґлостершир 

England eventuellt ersatt med Hampshire Iнґланд eventuellt ersatt med Гемпшир 

England eventuellt ersatt med Herefordshire Iнґланд eventuellt ersatt med Герефордшир 

England eventuellt ersatt med Isle of Wight Iнґланд eventuellt ersatt med Айл оф Уайт 

England eventuellt ersatt med Isles of Scilly Iнґланд eventuellt ersatt med Айлс оф Сiллi 

England eventuellt ersatt med Kent Iнґланд eventuellt ersatt med Kент 

England eventuellt ersatt med Lancashire Iнґланд eventuellt ersatt med Ланкашир 

England eventuellt ersatt med Leicestershire Iнґланд eventuellt ersatt med Лестершир 

England eventuellt ersatt med Lincolnshire Iнґланд eventuellt ersatt med Лiнконшир 

England eventuellt ersatt med Northamptons
hire 

Iнґланд eventuellt ersatt med Нортгемптоншир 

England eventuellt ersatt med Nottinghamshire Iнґланд eventuellt ersatt med Ноттiнгемшир 

England eventuellt ersatt med Oxfordshire Iнґланд eventuellt ersatt med Оксфордшир 

England eventuellt ersatt med Rutland Iнґланд eventuellt ersatt med Ратланд 

England eventuellt ersatt med Shropshire Iнґланд eventuellt ersatt med Шропшир 

England eventuellt ersatt med Somerset Iнґланд eventuellt ersatt med Соммерсет 

England eventuellt ersatt med Staffordshire Iнґланд eventuellt ersatt med Стаффордшир 

England eventuellt ersatt med Surrey Iнґланд eventuellt ersatt med Саррей 

England eventuellt ersatt med Sussex Iнґланд eventuellt ersatt med Сассекс 

England eventuellt ersatt med Warwickshire Iнґланд eventuellt ersatt med Ворiкшир
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England eventuellt ersatt med West Midlands Iнґланд eventuellt ersatt med Уест Мiдлендс 

England eventuellt ersatt med Wiltshire Iнґланд eventuellt ersatt med Уiлтшир 

England eventuellt ersatt med Worcestershire Iнґланд eventuellt ersatt med Вустершир 

England eventuellt ersatt med Yorkshire Iнґланд eventuellt ersatt med Йоркшир 

Wales eventuellt ersatt med Cardiff Уелс eventuellt ersatt med Кардiфф 

Wales eventuellt ersatt med Cardiganshire Уелс eventuellt ersatt med Кардiганшир 

Wales eventuellt ersatt med Carmarthenshire Уелс eventuellt ersatt med Кармартеншир 

Wales eventuellt ersatt med Denbighshire Уелс eventuellt ersatt med Денбiгшир 

Wales eventuellt ersatt med Gwynedd Уелс eventuellt ersatt med Ґвiнет 

Wales eventuellt ersatt med Monmouthshire Уелс eventuellt ersatt med Монмитшир 

Wales eventuellt ersatt med Newport Уелс eventuellt ersatt med Ньюпорт 

Wales eventuellt ersatt med Pembrokeshire Уелс eventuellt ersatt med Пембрукшир 

Wales eventuellt ersatt med Rhondda Cynon 
Taf 

Уелс eventuellt ersatt med Ронда Кайнон Таф 

Wales eventuellt ersatt med Swansea Уелс eventuellt ersatt med Свонзi 

Wales eventuellt ersatt med The Vale of 
Glamorgan 

Уелс eventuellt ersatt med Вейл оф Ґламорґан 

Wales eventuellt ersatt med Wrexham Уелс eventuellt ersatt med Рексем 

Geografiska beteckningar på viner från Ukraina som ska skyddas i Europeiska unionen 

Beteckning som ska skyddas Transkription till latinska bokstäver 

Сонячна Долина Soniachna Dolyna 

(Soniachna Dolina) 

Новий Свiт Novyj Svit 

(Novy Svet)
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EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Österrike Wachauer Weinbrand Вахауер Вайнбранд 

Österrike Weinbrand Dürnstein Вайнбранд Дюрнштайн 

Österrike Wachauer Marillenbrand Вахауер Марiлленбранд 

Österrike Grossglockner Alpenbitter Ґросґлокнер Альпенбiттер 

Österrike Mariazeller Magenlikör Марiацеллер Маґенлiкьор 

Österrike Mariazeller Jagasaftl Марiацеллер Яґазафтль 

Österrike Puchheimer Bitter Пуххаймер Бiттер 

Österrike Steinfelder Magenbitter Штайнфельдер Маґенбiттер 

Österrike Wachauer Marillenlikör Вахауер Марiлленлiкьор 

Österrike Jägertee / Jagertee / Jagatee Єґертее / Яґертее / Яґатее 

Österrike Inländerrum Iнлендеррум 

Belgien (Balegem) Balegemse jenever Балгемс Йоневр 

Belgien (Hasselt, Zonhoven, 
Diepenbeek) 

Hasseltse jenever / Hasselt гассельдс йоневр / Гассельт 

Belgien (Oost-Vlaanderen) O' de Flander / Oost-Vlaamse Graan
jenever 

О де Фландр / Ост – Влямсе- 
Граанйоневр 

Belgien (Région wallonne) Peket / Pekêt / Pèket / Pèkèt de Wal
lonie 

Пекет / Пеке/ Пекет / Пеке де Валлонi 

Belgien, Nederländerna Jonge jenever, jonge genever Йонге йоневр / йонге ґеневр 

Belgien, Nederländerna Oude jenever / oude genever Ауде йоневр / ауде ґеневр, 

Belgien, Nederländerna, Frankrike 
(departementen Nord (59) och Pas-de- 
Calais (62)) 

Genièvre de grains / Graanjenever / 
Graangenever 

Женьєвр де Ґра / Граанйоневр / 
Граангеневр 

Belgien, Nederländerna, Frankrike 
(departementen Nord (59) och Pas-de- 
Calais (62)), Tyskland (tyska delstaterna 
Nordrhein-Westfalen och Niedersach
sen) 

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever 
/ Jenever met vruchten / Fruchtgene
ver 

Женьєвр о фруi / Врюхтенйоневр / 
Йоневр мет Врюхтен / Фрухт Ґеневер 

Belgien, Nederländerna, Frankrike (de
partementen Nord (59) och Pas-de-Ca
lais (62)), Tyskland (tyska delstaterna 
Nordrhein-Westfalen och Niedersach
sen) 

Genièvre / Jenever / Genever Женьєвр / Йоневр / Ґеневер
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Bulgarien Сунгурларска гроздова ракия / 
Гроздова ракия от 
Сунгурларе/Sungurlarska grozdova ra
kya / Grozdova rakya från Sungurlare 

Сунґурларска ґроздова ракiя 

Bulgarien Сливенска перла (Сливенска гроздова 
ракия / Гроздова ракия от Сливен) / 
Slivenska perla (Slivenska grozdova 
rakya / Grozdova rakya från Sliven) 

Слiвенска перла (Слiвенска ґроздова 
ракiя / Ґроздова ракiя от Слiвен) 

Bulgarien Стралджанска Мускатова ракия / 
Мускатова ракия от Стралджа / 
Straldjanska Muscatova rakya / Mus
catova rakya från Straldja 

Стралджанска мускатова ракiя / 
Мускатова ракiя от Стралджi 

Bulgarien Поморийска гроздова ракия / Гроздова 
ракия от Поморие / Pomoriyska 
grozdova rakya / Grozdova rakya från 
Pomorie 

Поморiйска ґроздова ракiя / Ґроздова 
ракiя от Поморiє 

Bulgarien Русенска бисерна гроздова ракия / 
Бисерна гроздова ракия от Русе / 
Russenska biserna grozdova rakya / 
Biserna grozdova rakya från Russe 

Русенска бiсерна ґроздова ракiя / 
Бiсерна ґроздова ракiя от Русе 

Bulgarien Бургаска Мускатова ракия / Мускатова 
ракия от Бургас / Bourgaska Mus
catova rakya / Muscatova rakya från 
Bourgas 

Бургаска мускатова ракiя / Мускатова 
ракiя от Бургас 

Bulgarien Добруджанска мускатова ракия / 
Мускатова ракия от Добруджа / 
Dobrudjanska muscatova rakya / 
muscatova rakya från Dobrudja 

Добруджанска мускатова ракiя / 
Мускатова ракiя от Добруджа 

Bulgarien Сухиндолска гроздова ракия / 
Гроздова ракия от Сухиндол / Su
hindolska grozdova rakya / Grozdova 
rakya från Suhindol 

Сухiндолска ґроздова ракiя / Ґроздова 
ракiя от Сухiндол 

Bulgarien Карловска гроздова ракия / Гроздова 
Ракия от Карлово / Karlovska 
grozdova rakya / Grozdova Rakya 
från Karlovo 

Карловска ґроздова ракiя / Ґроздова 
ракiя от Карлово 

Bulgarien Троянска сливова ракия / Сливова 
ракия от Троян / Troyanska slivova 
rakya / Slivova rakya från Troyan 

Троянска слiвова ракiя / Слiвова ракiя 
от Троян 

Bulgarien Силистренска кайсиева ракия / 
Кайсиева ракия от Силистра / Sili
strenska kaysieva rakya / Kaysieva ra
kya från Silistra 

Сiлiстренска кайсiєва ракiя / Кайсiєва 
ракiя от Сiлiстра 

Bulgarien Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева 
ракия от Тервел / Tervelska kaysieva 
rakya / Kaysieva rakya från Tervel 

Тервелска кайсiєва ракiя / Кайсiєва 
ракiя от Тервел
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Bulgarien Ловешка сливова ракия / Сливова 
ракия от Ловеч / Loveshka slivova 
rakya / Slivova rakya från Lovech 

Ловешка слiвова ракiя / Слiвова ракiя 
от Ловеш 

Cypern Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα/Zivania Зiванiя / Дзiванiя / Зiвана 

Cypern, Grekland Ouzo / Oύζο Узо 

Tjeckien Karlovarská Hořká Карловарска Горжка 

Danmark Dansk Akvavit / Dansk Aquavit Данск аквавiт / Данск Акуавiт 

Estland Estonian vodka Естонiан Водка 

Finland Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / 
Vodka of Finland 

Суомалайнен Водка / Фiнск водка / 
Водка оф Фiнланд 

Finland Suomalainen Marjalikööri / Suoma
lainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör 
/ Finsk Fruktlikör / Finnish berry li
queur / Finnish fruit liqueur 

Суомалайнен Марьялiкьорi / 
Суомалайнен Хедельмялiкьорi / Фiнск 
Берлiкьор / Фiнск Фруктлiкьор / 
Фiннiш беррi лiкьор / Фiннiш фрут 
лiкьор 

Frankrike Rhum de la Martinique Ром де ля Мартiнiк 

Frankrike Rhum de la Guadeloupe Ром де ля Гуаделуп 

Frankrike Rhum de la Réunion Ром де ля Реюньон 

Frankrike Rhum de la Guyane Ром де ля Гюйан 

Frankrike Rhum de sucrerie de la Baie du Ga
lion 

Ром дьо сюкрерi де ля Бе дю Галiон 

Frankrike Rhum des Antilles françaises Ром дез Антiй Францез 

Frankrike Rhum des départements français 
d'outre-mer 

Ром де департемон франце д утре-мер 

Frankrike Whisky breton / Whisky de Bretagne Уiскi Бретон / Уiскi де Бретань 

Frankrike Whisky alsacien / Whisky d'Alsace Уiскi Ельзасiян / Уiскi д Альзас 

Frankrike Eau-de-vie de Cognac О-де-вi де Коньяк 

Frankrike Eau-de-vie des Charentes О-де-вi де Шарант 

Frankrike Eau-de-vie de Jura О-де-вi де Жюра
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Frankrike Cognac 

(Beteckningen Cognac kan komplet
teras med följande termer: 

— Fine 

— Grande Fine Champagne 

— Grande Champagne 

— Petite Fine Champagne 

— Petite Champagne 

— Fine Champagne 

— Borderies 

— Fins Bois 

— Bons Bois) 

Коньяк 

(Beteckningen Коньяк kan komplette
ras med följande termer: 

— Фiн 

— Ґранд Фiн Шампань 

— Ґранд Шампань 

— Петiт Фiн Шампань 

— Петiт Шампань 

— Фiн Шампань 

— Бордерi 

— Фан Буа 

— Бон Буа) 

Frankrike Fine Bordeaux Фiн Бордо 

Frankrike Fine de Bourgogne Фiн де Бурґонь 

Frankrike Armagnac Арманьяк 

Frankrike Bas-Armagnac Ба-Арманьяк 

Frankrike Haut-Armagnac О Арманьяк 

Frankrike Armagnac-Ténarèze Арманьяк-Тенарез 

Frankrike Blanche Armagnac Бланш Арманьяк 

Frankrike Eau-de-vie de vin de la Marne О-де-вi де вен де ля Марн 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire d'Aqui
taine 

О-де-вi де вен орiжiнер д’Акiтен 

Frankrike Eau-de-vie de vin de Bourgogne О-де-вi де вен де Бурґонь 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire du Cent
re-Est 

О-де-вi де вен орiжiнер дю Сантр-Ест 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire de Fran
che-Comté 

О-де-вi де вен орiжiнер де Франш- 
Конте 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire du Bugey О-де-вi де вен орiжiнер дю Бюже 

Frankrike Eau-de-vie de vin de Savoie О-де-вi де вен де Савуа
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Frankrike Eau-de-vie de vin originaire des Co
teaux de la Loire 

О-де-вi де вен орiжiнер де Кото де ля 
Луар 

Frankrike Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône О-де-вi де вен де Кот-дю-Рон 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire de Pro
vence 

О-де-вi де вен орiжiнер де Прованс 

Frankrike Eau-de-vie de Faugères / Faugères О-де-вi де Фожер / Фожер 

Frankrike Eau-de-vie de vin originaire du Lan
guedoc 

О-де-вi де вен орiжiнер дю Ланґедок 

Frankrike Brandy français / Brandy de France Брандi франце / Брандi дьо Франц 

Frankrike Marc de Champagne / Eau-de-vie de 
marc de Champagne 

Мар де Шампань / О-де-вi де мар де 
Шампань 

Frankrike Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc 
originaire d'Aquitaine 

Мар д‘Акiтен / О-де-вi де марк орiжiнер 
д‘Акiтен 

Frankrike Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de 
marc de Bourgogne 

Мар де Бурґонь / О-де-вi де мар де 
Бурґонь 

Frankrike Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de 
marc originaire du Centre-Est 

Мар дю Сантр-Ест / О-де-вi де мар 
орiжiнер дю Сантр-Ест 

Frankrike Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie 
de marc originaire de Franche-Comté 

Мар де Франш-Комте / О-де-вi де мар 
орiжiнер де Франш-Комте 

Frankrike Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc 
originaire de Bugey 

Мар дю Бюже / О-де-вi де мар орiжiнер 
дю Бюже 

Frankrike Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc 
originaire de Savoie 

Мар де Савуа / О-де-вi де мар орiжiнер 
де Савуа 

Frankrike Marc des Côteaux de la Loire / Eau- 
de-vie de marc originaire des Coteaux 
de la Loire 

Мар де Кото де ля Луар / О-де-вi де 
мар орiжiнер Кото де ля Луар 

Frankrike Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie 
de marc des Côtes du Rhône 

Мар де Кот-дю-Рон / О-де-вi де мар де 
Кот-дю-Рон 

Frankrike Marc de Provence / Eau-de-vie de 
marc originaire de Provence 

Мар де Прованс / О-де-вi де мар 
орiжiнер де Прованс 

Frankrike Marc du Languedoc / Eau-de-vie de 
marc originaire du Languedoc 

Мар дю Ланґедок / О-де-вi де мар 
орiжiнер дю Ланґедок 

Frankrike Marc d'Alsace Gewürztraminer Мар д‘Альзас Ґевюрцфрамiнер
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Frankrike Marc de Lorraine Мар де Лоррен 

Frankrike Marc d'Auvergne Мар д‘Овернь 

Frankrike Marc du Jura Мар дю Жюра 

Frankrike Mirabelle de Lorraine Мiрабель де Лоррен 

Frankrike Kirsch d'Alsace Кiрш д‘Альзас 

Frankrike Quetsch d'Alsace Куеч д‘Альзас 

Frankrike Framboise d'Alsace Фрамбуаз д‘Альзас 

Frankrike Mirabelle d'Alsace Мiрабель д‘Альзас 

Frankrike Kirsch de Fougerolles Кiрш де Фужероль 

Frankrike Williams d'Orléans Вiльямс д'Орлєан 

Frankrike Calvados Кальвадос 

Frankrike Calvados Pays d'Auge Кальвадос Пеї д‘Ож 

Frankrike Calvados Domfrontais Кальвадос Домфронте 

Frankrike Eau-de-vie de cidre de Bretagne О-де-вi де сiдр де Бретань 

Frankrike Eau-de-vie de poiré de Bretagne О-де-вi де пуаре де Бретань 

Frankrike Eau-de-vie de cidre de Normandie О-де-вi де сiдр де Нормандi 

Frankrike Eau-de-vie de poiré de Normandie О-де-вi де пуаре де Нормандi 

Frankrike Eau-de-vie de cidre du Maine О-де-вi де сiдр дю Мен 

Frankrike Eau-de-vie de poiré du Maine О-де-вi де пуаре дю Мен 

Frankrike Ratafia de Champagne Ратафiя де Шампань 

Frankrike Cassis de Bourgogne Кассiс де Бургонь 

Frankrike Cassis de Dijon Кассiс де Дiжон 

Frankrike Cassis de Saintonge Кассiс де Сентонж 

Frankrike Cassis du Dauphiné Кассiс дю Дофiне

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1917



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Frankrike Pommeau de Bretagne Поммо де Бретань 

Frankrike Pommeau du Maine Поммо дю Мен 

Frankrike Pommeau de Normandie Поммо де Нормандi 

Frankrike (departementen Nord (59) 
och Pas-de-Calais (62)) 

Genièvre Flandres Artois Женiєвр Фланре Артуа 

Frankrike, Italien Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi Женепi дез Альп / Дженепi дельї Альпi 

Tyskland Münsterländer Korn / Kornbrand Мюнстерлендер Корн / Корнбранд 

Tyskland Sendenhorster Korn / Kornbrand Зенденхорстер Корн / Корнбранд 

Tyskland Bergischer Korn / Kornbrand Бергiшер Корн / Корнбранд 

Tyskland Emsländer Korn / Kornbrand Емслендер Корн / Корнбранд 

Tyskland Haselünner Korn / Kornbrand Газелюннер Корн / Корнбранд 

Tyskland Hasetaler Korn / Kornbrand Газеталер Корн / Корнбранд 

Tyskland Deutscher Weinbrand Дойчер Вайнбранд 

Tyskland Pfälzer Weinbrand Пфельцер Вайнбранд 

Tyskland Schwarzwälder Kirschwasser Шварцвельдер Кiршвассер 

Tyskland Schwarzwälder Mirabellenwasser Шварцвельдер Мiрабелленвассер 

Tyskland Schwarzwälder Williamsbirne Шварцвельдер Вiльямсбiрне 

Tyskland Schwarzwälder Zwetschgenwasser Шварцвельдер Цветшґенвассер 

Tyskland Fränkisches Zwetschgenwasser Френкiшес Цветшґенвассер 

Tyskland Fränkisches Kirschwasser Френкiшес Кiршвассер 

Tyskland Fränkischer Obstler Френкiшер Обстлер 

Tyskland Schwarzwälder Himbeergeist Шварцвельдер Гiмбеерґайст 

Tyskland Bayerischer Gebirgsenzian Баєрiшер Ґебiрґсенцiан 

Tyskland Ostfriesischer Korngenever Остфрiзiшер Корнґеневер 

Tyskland Steinhäger Штайнгеґер
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Tyskland Rheinberger Kräuter Райнберґер Кройтер 

Tyskland Berliner Kümmel Берлiнер Кюммель 

Tyskland Hamburger Kümmel Гамбургер Кюммель 

Tyskland Münchener Kümmel Мюнхенер Кюммель 

Tyskland Chiemseer Klosterlikör Кiмзеер Клостерлiкьор 

Tyskland Bayerischer Kräuterlikör Баєрiшер Кройтерлiкьор 

Tyskland Benediktbeurer Klosterlikör Бенедiктбойрер Клостерлiкьор 

Tyskland Ettaler Klosterlikör Етталер Клостерлiкьор 

Tyskland Hüttentee Гюттентее 

Tyskland Bärwurz Бервурц 

Tyskland Königsberger Bärenfang Кьонiґсберґер Беренфан 

Tyskland Ostpreußischer Bärenfang Остпройсiшер Беренфан 

Tyskland Blutwurz Блютвурц 

Tyskland, Österrike, Belgien (tysksprå
kiga gemenskapen) 

Korn / Kornbrand Корн / Корнбранд 

Grekland Brandy Αττικής / Brandy of Attica Брандi Аттiкiс / Брендi оф Аттiка 

Grekland Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese 

Брандi Пельопонiсу / Брендi оф 
Пелопонiс 

Grekland Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
central Greece 

Брандi Кендрiкiс Елядас / Брендi оф 
Централ Ґрiс 

Grekland Τσικουδιά / Tsikoudia Цiкудья 

Grekland Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete Цiкудья Крiтiс 

Grekland Τσίπουρο / Tsipouro Цiпуро 

Grekland Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of 
Macedonia 

Цiпуро Македонiяс 

Grekland Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of 
Thessaly 

Цiпуро Фессалiяс 

Grekland Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of 
Tyrnavos 

Цiпуро Тiрнаву
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Grekland Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene Узо Мiтiлiнiс 

Grekland Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari Узо Пломарiу 

Grekland Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata Узо Каламатас 

Grekland Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace Узо Фракiс 

Grekland Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia Узо Македонiяс 

Grekland Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios Мастiха Хiу 

Grekland Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos Кiтро Наксу 

Grekland Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of 
Corfu 

Кiмкуат Керкiрас 

Grekland Τεντούρα/Tentoura Тентура (Tentura) 

Ungern Törkölypálinka Тёркёльпалiнка 

Ungern Szatmári Szilvapálinka Сатмарi Сiлвапалiнка 

Ungern Kecskeméti Barackpálinka Кечкемeтi Барацкпалiнка 

Ungern Békési Szilvapálinka Бeкeшi Сiлвапалiнка 

Ungern Szabolcsi Almapálinka Саболчi Алмапалiнка 

Ungern Gönci Barackpálinka Гёнцi Барацкпалiнка 

Ungern, Österrike (för aprikossprit som 
producerats enbart i delstaterna Nie
derösterreich, Burgenland, Steiermark 
och Wien) 

Pálinka Палiнка 

Irland Irish Whiskey / Uisce Beatha Eirean
nach / Irish Whisky 

Айрiш Уiскi / Iшке Баха / Ееренок / 
Айрiш Уiскi 

Irland Irish Cream Айрiш Крiм 

Irland Irish Poteen / Irish Póitín Айрiш Потiн / Айрiш Почiн 

Italien Brandy italiano Бренди iтальяно 

Italien Grappa Ґраппа 

Italien Grappa di Barolo Ґраппа дi Бароло
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Italien Grappa piemontese / Grappa del Pie
monte 

Ґраппа п’ємонтезе / Ґраппа дель 
П’ємонте 

Italien Grappa lombarda / Grappa di 
Lombardia 

Ґраппа ломбарда / Ґраппа дi Ломбардiя 

Italien Grappa trentina / Grappa del Trentino Ґраппа трентiна / Ґраппа дель Трентiно 

Italien Grappa friulana / Grappa del Friuli Ґраппа фрiулана / Ґраппа дель Фрiулi 

Italien Grappa veneta / Grappa del Veneto Ґраппа венета / Ґраппа дель Венето 

Italien Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Ґраппа / Ґраппа дель Альто 
Адiдже 

Italien Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia Ґраппа Сiчiлiана / Ґраппа дi Сiчiлiа 

Italien Grappa di Marsala Ґраппа дi Марсала 

Italien Südtiroler Williams / Williams 
dell'Alto Adige 

Зюдтiролер Вiльямс / Вiльямс дель 
Альто Адiдже 

Italien Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Апрiкот / Апрiкот дель 
Альто Адiдже 

Italien Südtiroler Marille / Marille dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Марiлле / Марiлле дель 
Альто Адiдже 

Italien Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Кiрш / Кiрш дель Альто 
Адiдже 

Italien Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschge
ler dell'Alto Adige 

Зюдтiролер Цветшґелер / Цветшґелер 
дель Альто Адiдже 

Italien Südtiroler Gravensteiner / Gravenstei
ner dell'Alto Adige 

Зюдтiролер Ґравенштайнер / 
Ґравенштайнер дель Альто Адiдже 

Italien Südtiroler Golden Delicious / Golden 
Delicious dell'Alto Adige 

Зюдтiролер Ґолден Делiшес / Ґолден 
Делiшес дель Альто Адiдже 

Italien Williams friulano / Williams del Friuli Вiльямс фрiулано / Вiльямс дель Фрiулi 

Italien Sliwovitz del Veneto Слiвовiц дель Венето 

Italien Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Слiвовiц дель Фрiулi-Венецiя Джулiя 

Italien Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Слiвовiц дель Трентiно- Альто Адiдже
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Italien Distillato di mele trentino / Distillato 
di mele del Trentino 

Дiстiллато дi мелє трентiно / Дiстiллато 
дi мелє дель Трентiно 

Italien Williams trentino / Williams del 
Trentino 

Вiльямс трентiно / Вiльямс дель 
Трентiно 

Italien Sliwovitz trentino / Sliwovitz del 
Trentino 

Слiвовiц трентiно / Слiвовiц дель 
Трентiно 

Italien Aprikot trentino / Aprikot del Tren
tino 

Апрiкот трентiно / Апрiкот дель 
Трентiно 

Italien Kirsch Friulano / Kirschwasser Friula
no 

Кiрш Фрiулано / Кiршвассер Фрiулано 

Italien Kirsch Trentino / Kirschwasser Tren
tino 

Кiрш Трентiно / Кiршвассер Трентiно 

Italien Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto Кiрш Венето / Кiршвассер Венето 

Italien Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Енцiан / Дженцiана дель 
Альто Адiдже 

Italien Genziana trentina / Genziana del 
Trentino 

Дженцiана трентiна / Дженцiана дель 
Трентiно 

Italien Mirto di Sardegna Мiрто дi Сарденья 

Italien Liquore di limone di Sorrento Лiкворе дi лiмоне дi Сорренто 

Italien Liquore di limone della Costa 
d'Amalfi 

Лiкворе дi лiмоне делла Коста 
д’Амальфi 

Italien Genepì del Piemonte Дженепi дель П’ємонте 

Italien Genepì della Valle d'Aosta Дженепi делла Валле д’Аоста 

Italien Nocino di Modena Ночiно дi Модена 

Italien Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto 
Adige 

Зюдтiролер Обстлер / Обстлер дель 
Альто Адiдже 

Lettland Latvijas Dzidrais Латвiяс Дзiдраiс 

Lettland Rīgas Degvīns Рiгас Дегвiнс 

Lettland Allažu Ķimelis Aллажу Кiмелiс 

Litauen Samanė Самане
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Litauen Originali Lietuviška degtinė/Original 
Lithuanian vodka 

Орiгiналi Лiєтувiшка дектiне / 
Орiджiнел Лiтуанiян водка 

Litauen Vilniaus Džinas / Vilnius Gin Вiльняус Джiнас / Вiльнюс Джiн 

Litauen Trejos devynerios Трейос девiнерьос 

Litauen Čepkelių Чепкелю 

Litauen Trauktinė Трауктiне 

Litauen Trauktinė Palanga Трауктiне Паланґа 

Litauen Trauktinė Dainava Трауктiне Дайнава 

Luxemburg Eau-de-vie de seigle de marque na
tionale luxembourgeoise 

О-дьо-вi дьо сеґль дьо марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de marc de marque na
tionale luxembourgeoise 

О-де-вi де мар де марк насiональ 
люксембужуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de pommes de marque 
nationale luxembourgeoise 

О-де-вi де помм де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de poires de marque na
tionale luxembourgeoise 

О-де-вi де пуар де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de kirsch de marque na
tionale luxembourgeoise 

О-де-вi де кiрш де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de quetsch de marque na
tionale luxembourgeoise 

О-де-вi де куеч де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de mirabelle de marque 
nationale luxembourgeoise 

О-де-вi де мiрабелль де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de prunelles de marque 
nationale luxembourgeoise 

О-де-вi де прюнелль де марк насiональ 
люксембуржуаз 

Luxemburg Cassis de Beaufort Кассiс де Бофор 

Polen Polska Wódka / Polish Vodka Польска Вудка 

Polen Örtvodka från norra Podlasie-låglän
derna, smaksatt med extrakt av vi
sentgräs / Wódka ziołowa z Niziny 
Północnopodlaskiej aromatyzowana 
ekstraktem z trawy żubrowej 

Вудка жьолова з Нiжiни 
Пулноцноподляскей, ароматизована 
екстрактем з трави жубровей 

Polen Polish Cherry Полiш Черi
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Portugal Rum da Madeira Рум да Мадейра 

Portugal Aguardente de Vinho Douro Аґуарденти д Вiню Дору 

Portugal Aguardente de Vinho Ribatejo Аґуарденти д Вiню Рiбатежу 

Portugal Aguardente de Vinho Alentejo Аґуарденти д Вiню Алентежу 

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos 
Vinhos Verdes 

Аґуарденти д Вiню да режiоу душ 
вiнюш вердеш 

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos 
Vinhos Verdes de Alvarinho 

Аґуарденти д Вiню да режiоу душ 
вiнюш вердеш ди Алварiнью 

Portugal Aguardente de Vinho Lourinhã Аґуарденти д Вiню Лоурiнья 

Portugal Aguardente Bagaceira Bairrada Аґуарденти Баґасейра Байррада 

Portugal Aguardente Bagaceira Alentejo Аґуарденти Баґасейра Алентежу 

Portugal Aguardente Bagaceira da Região dos 
Vinhos Verdes 

Аґуарденти Баґасейра да режiоу душ 
вiнюш вердеш 

Portugal Aguardente Bagaceira da Região dos 
Vinhos Verdes de Alvarinho 

Аґуарденти Баґасейра да режiоу душ 
вiнюш вердеш ди Алварiнью 

Portugal Medronho do Algarve Медронью ду Алгарви 

Portugal Medronho do Buçaco Медронью ду Бусаку 

Portugal Aguardente de pêra da Lousã Аґуарденте ди пера да Лоуза 

Portugal Évora anisada Евура Анiзада 

Portugal Ginjinha portuguesa Жiнжiнья Портуґеза 

Portugal Licor de Singeverga Лiкор ди Сiнжеверґа 

Portugal Anis português Анiш портуґеш 

Portugal Poncha da Madeira Понша да Мадейра 

Rumänien Vinars Târnave Вiнарс Тирнаве 

Rumänien Vinars Vaslui Вiнарс Васлюй 

Rumänien Vinars Murfatlar Вiнарс Мурфатлар 

Rumänien Vinars Vrancea Вiнарс Вранча
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EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Rumänien Vinars Segarcea Вiнарс Сеґарча 

Rumänien Pălincă Палiнка 

Rumänien Țuică Zetea de Medieșu Aurit Цуйка Зетя де Медiєшу Аурiт 

Rumänien Țuică de Valea Milcovului Цуйка де Валя Мiлковулюй 

Rumänien Țuică de Buzău Цуйка де Бузеу 

Rumänien Țuică de Argeș Цуйка де Арджеш 

Rumänien Țuică de Zalău Цуйка де Залеу 

Rumänien Țuică Ardelenească de Bistrița Цуйка Арделеняске де Бiстрiца 

Rumänien Horincă de Maramureș Хорiнка де Марамуреш 

Rumänien Horincă de Cămârzana Хорiнка де Камирзана 

Rumänien Horincă de Seini Хорiнка де Сеїнi 

Rumänien Horincă de Chioar Хорiнка де Кiоар 

Rumänien Horincă de Lăpuș Хорiнка де Ляпуш 

Rumänien Turț de Oaș Турц де Оаш 

Rumänien Turț de Maramureș Турц де Марамуреш 

Slovakien Karpatské brandy špeciál Карпатске брендi шпецiал 

Slovakien Bošácka Slivovica Бошацка Слiвовiця 

Slovakien Laugarício Vodka Лаугарiцiо Водка 

Slovakien Spišská Borovička Спiшска Боровiчка 

Slovakien Slovenská Borovička Juniperus Словенска боровiчка Юнiперус 

Slovakien Slovenská Borovička Словенска боровiчка 

Slovakien Inovecká Borovička Iновецка Боровiчка 

Slovakien Liptovská Borovička Лiптовска Боровiчка 

Slovakien Demänovka bylinná horká Дєменовка билiнна горка

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1925



EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Slovakien Demänovka Bylinný Likér Дєменовка билiнни лiкєр 

Slovenien Brinjevec Брiнєвец 

Slovenien Dolenjski sadjevec Доленьскi садєвец 

Slovenien Janeževec Янежевец 

Slovenien Slovenska travarica Словєнска траварiца 

Slovenien Pelinkovec Пелiнковец 

Slovenien Orehovec Ореховец 

Slovenien Domači rum Домачi рум 

Spanien Ron de Málaga Рон де Маляґа 

Spanien Ron de Granada Рон де Ґранада 

Spanien Whisky español Уiскi Еспаньоль 

Spanien Brandy de Jerez Брандi де Херес 

Spanien Brandy del Penedés Брандi дель Пенедес 

Spanien Orujo de Galicia Орухо де Ґалiсiя 

Spanien Aguardiente de sidra de Asturias Агуардьєнте де сiдра де Астурiяс 

Spanien Gin de Mahón Хiн де Маон 

Spanien Anis español Анiс Еспаньоль 

Spanien Anís Paloma Monforte del Cid Анiс Пальома Монфорте дель Сiд 

Spanien Hierbas de Mallorca Єрбас де Майорка 

Spanien Hierbas Ibicencas Єрбас Iбiсенкас 

Spanien Cazalla Касая 

Spanien Chinchón Чiнчон 

Spanien Ojén Охен 

Spanien Rute Руте 

Spanien Palo de Mallorca Пальо де Майорка
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EU-medlemsstat Beteckning som ska skyddas Transkription till ukrainska bokstäver 

Spanien Ratafia catalana Ратафiя Каталяна 

Spanien Cantueso Alicantino Кантуесо Алiкантiно 

Spanien Licor café de Galicia Лiкор кафе де Ґалiсiя 

Spanien Licor de hierbas de Galicia Лiкор де єрбас де Ґалiсiя 

Spanien Pacharán navarro Пачаран наварро 

Spanien Pacharán Пачаран 

Spanien Aguardiente de hierbas de Galicia Агуардьєнте де єрбас де Ґалiсiя 

Spanien Aperitivo Café de Alcoy Аперiтiво кафе де Алькой 

Spanien Herbero de la Sierra de Mariola Ерберо деля Сiєрра де Марiоля 

Spanien Ronmiel Ронмiєль 

Spanien Ronmiel de Canarias Ронмiєль де Канарiяс 

Sverige Svensk Vodka / Swedish Vodka свєнск водка / суiдiш водка 

Sverige Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / 
Swedish Aquavit 

свенск акуавiт / свенск аквавiт / суiдiш 
акуавiт 

Sverige Svensk Punsch / Swedish Punch свєнск пунш / суiдiш панш 

Förenade kungariket Plymouth Gin Плiмут джiн 

Förenade kungariket (Skottland) Scotch Whisky Скотч уiскi 

Gemensamt uttalande om rätten att använda vissa beteckningar 

Ukraina förbehåller sig rätten att i samband med handel använda vissa beteckningar som antingen är beteckningar på 
geografiska områden inom dess territorium, t.ex. 

— Шарин, 

— Добрушине, 

— Тарнава, 

— Карпатськi (карпатський), 

— Троян, 

— Бистриця, 

— Марамуреш, 

— Боровичi,
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— Орiховець, 

— Самбiр 

— Брестiв 

— Переяславське 

— Вiднiв 

— Вербиця 

— Драгово 

— Карлiвка 

— Лозниця 

— Люблинець 

— Мельники 

— Загора 

— Нове село 

— Русiв 

— Слов'янськ 

— Сливине 

— Чорноморський район 

— Болярка 

— Чехи 

— Мельнич 

— Мельниця 

— Коса 

— Коси 

— Македони 

— Кропи 

— Аркадiя 

— Iонине 

— Коропи 

— Маркопiль 

— Мартини 

— Шампанiя, 

— Пила 

— Бурдей
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— Кодак 

— Меленi 

— Корна 

— Брем 

— Лядова 

— Романiв 

— Вiльне 

— Шарин 

— Iрпiнь 

— Ренi 

— Славута 

— Красногiрка 

— Їжакiвка 

— Тиха 

— Земляне 

— Таврiя 

— Созань 

— Баба-Даг 

— Бiла Криниця 

— Долинська 

— Приморськ 

— Приморське 

— Приморський 

— Дунайсько 

— Стрекiв (стрекiвський) 

— Карпати 

— Карпати Вербовець (вербовецький) 

— Карпати Тарнавка (тарнавський) 

— Карпати Долинне, Долинка 

— Карпати Ступакiвка (ступакiвський) 

— Карпати Загора (загорський) 

— Житанi (житанський)
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— Врубiвський 

— Теково (текiвський) 

— Радошинка 

— Фiлянiвка (фiлянiвський) 

— Гонтiвка (гонтiвський) 

— Вiнниця (вiнницький) 

— Велика Тур’я 

— Мала Тур’я 

— Нове Мiсто 

— Черняхiв 

— Михайлiвка (михайлiвський) 

— Молдовка (молдовський) 

— Галичина (Галичина) 

eller artnamn i det ukrainska språket: 

Med; eng. honey (diminutiv: Medok) 

Kawa; eng. coffee 

i enlighet med bestämmelserna i delavsnitt 3 (Geografiska beteckningar) i kapitel 9 (Immateriella rättigheter) i avdelning 
IV i detta avtal, särskilt artikel 204 (Tillämpningsområde för skydd av geografiska beteckningar). 

Gemensamt uttalande om Кагор 

Ukraina får fortsätta att använda beteckningen Кагор på sitt eget territorium för ett ukrainskt vin som tillsatts alkohol och 
som framställts enligt följande huvudspecifikationer: 

— framställt av lokala druvor och must, 

— jäsning avbruten genom tillsats av etylalkohol, 

— alkoholhalt i slutprodukten på 15–17 volymprocent, och 

— sockerhalt i slutprodukten på 140–200 g/l.
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BILAGA XXIII TILL KAPITEL 10 

TERMER 

Följande termlista är avsedd att förklara vissa termer som används i kapitel 10 (Konkurrens) i avdelning IV i detta avtal. 
Listan är inte rättsligt bindande och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel. 

a) Regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning: Regioner med en 
extremt ogynnsam ekonomisk situation jämfört med EU som helhet. Villkoret är uppfyllt om en region eller en 
subnationell geografisk administrativ enhet, med en genomsnittlig befolkning av cirka 800 000–3 000 000 invånare, 
har en bruttonationalprodukt (BNP) per capita, mätt i köpkraftsstandarder (PPS), på mindre än 75 % av unions
genomsnittet. 

b) Allvarlig störning: Störningen i fråga måste påverka hela ekonomin i den berörda parten eller en av dess medlems
stater. En störning anses inte vara allvarlig i den mening som avses i detta avsnitt om den är begränsad till en region i 
någon part eller en del av deras territorium. 

c) Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse: Ekonomisk verksamhet som av offentliga myndigheter bedöms vara av särskild 
betydelse för medborgarna och som inte skulle tillhandahållas (eller skulle tillhandahållas på andra villkor) utan 
offentliga ingripanden. Verksamheten måste uppvisa särskilda kännetecken jämfört med det allmänna ekonomiska 
intresset av annan verksamhet. 

d) Offentliga företag: Varje företag över vilket de offentliga myndigheterna, genom ägande av eller finansiellt deltagande i 
företaget eller genom de regler som gäller för företagets verksamhet, direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande 
inflytande. 

e) Ensamrätter: Rättigheter som en medlemsstat beviljar ett företag genom lag eller annan författning eller något 
administrativt instrument som ger detta företag ensamrätt att tillhandahålla en tjänst eller bedriva en verksamhet 
inom ett bestämt geografiskt område. 

f) Särskilda rättigheter: Rättigheter som en medlemsstat beviljar ett begränsat antal företag och som inom ett bestämt 
geografiskt område och utan hänsyn till kriterier om objektivitet, proportionalitet och icke-diskriminering 

— begränsar antalet företag som har rätt att tillhandahålla en tjänst eller bedriva en verksamhet till två eller fler, eller 

— tilldelar flera konkurrerande företag rätt att tillhandhålla en tjänst eller bedriva en verksamhet, eller 

— ger ett eller flera företag genom lag eller annan författning fördelar som i väsentlig grad påverkar andra företags 
möjligheter att tillhandahålla samma tjänst eller bedriva samma verksamhet inom samma geografiska område på i 
allt väsentligt likvärdiga villkor. 

g) Viktigt projekt i gemensamt europeiskt intresse eller i parternas gemensamma intresse: Ett projekt är viktigt och i 
gemensamt europeiskt intresse eller i parternas gemensamma intresse endast om 

i) stödet rör ett projekt som är klart definierat avseende villkoren för dess genomförande, dess deltagare och dess 
mål, 

ii) projektet är i det gemensamma europeiska intresset i betydelsen att den fördel som projektets mål medför inte får 
vara begränsad till den eller de medlemsstat(er) som genomför projektet utan måste komma hela EU till godo 

eller 

i parternas gemensamma intresse i betydelsen att den fördel som projektets mål medför måste komma båda 
parterna till godo,
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iii) projektet är av stor betydelse på grund av dess karaktär och storlek: det måste vara meningsfullt sett till dess mål 
och vara av betydande storlek. 

h) Statliga handelsmonopol: Monopol genom vilka en parts nationella, regionala eller lokala myndigheter eller andra 
offentliga organ är i stånd att, rättsligt eller faktiskt, bestämma eller märkbart påverka, direkt eller indirekt, importen 
eller exporten mellan parterna. Bestämmelserna i detta avtal angående statliga handelsmonopol är likaledes tillämpliga 
på monopol som delegerats av parterna.
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BILAGA XXIV TILL KAPITEL 14 

ARBETSORDNING VID TVISTLÖSNING 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1. I kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal och i denna arbetsordning avses med 

rådgivare: en person som anlitats av en part för att ge råd till eller biträda den parten i samband med skiljenämnds
förfarandet, 

skiljenämnd: en nämnd som tillsätts enligt artikel 307 i detta avtal, 

skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som tillsatts enligt artikel 307 i detta avtal, 

biträde: en person som, inom ramen för en skiljemans mandat, utför utredningsarbete eller lämnar bistånd till en 
skiljeman, 

klagande part: den part som i enlighet med artikel 306 i detta avtal begär att en skiljenämnd ska tillsättas, 

svarande part: den part som påstås ha handlat i strid med detta avtal, 

företrädare för en part: en person som är anställd inom eller utsedd av en parts offentliga förvaltning (ministerier, 
myndigheter eller andra organ), och företräder denna part i tvister angående detta avtal, 

dag: kalenderdag. 

2. Den svarande parten ska ansvara för administrationen av tvistelösningsförfarandet i organisatoriskt hänseende, sär
skilt anordnandet av utfrågningar, om inget annat överenskommits. Båda parter ska dock dela utgifterna för de 
organisatoriska aspekterna, inklusive utgifterna för skiljemännen. 

ANMÄLNINGAR 

3. Parterna och skiljenämnden ska överlämna alla framställningar, meddelanden, skriftliga inlagor eller andra handlingar 
personligen mot mottagningsbevis, per rekommenderat brev, med budtjänst, per telefax, telex eller telegram eller 
genom något annat telekommunikationsmedel som lämnar bevis för att de avsänts. 

4. Vardera parten ska tillhandahålla den andra parten och var och en av skiljemännen en kopia av alla sina skriftliga 
inlagor. En kopia av handlingarna ska också tillhandahållas i elektronisk form. 

5. Alla anmälningar, inklusive begäran om samråd, ska adresseras till Ukrainas utrikesministerium respektive till Eu
ropeiska kommissionens generaldirektorat för handel. 

6. Rättelse av mindre skrivfel i en framställan, ett meddelande, en skriftlig inlaga eller annan handling med anknytning 
till skiljenämndsförfarandet får ske genom att man ger in en ny handling i vilken ändringarna tydligt anges. 

7. Om sista dagen för ingivande av en handling infaller på en officiell helgdag i Ukraina eller för Europeiska unionens 
institutioner får handlingen inges nästa arbetsdag. 

INLEDANDE AV SKILJEFÖRFARANDET 

8. Om parterna inte kommer överens om något annat, ska de inom sju dagar från det att skiljenämnden tillsatts 
sammanträffa med nämnden för att besluta om sådana frågor som parterna eller skiljenämnden anser lämpliga, bland 
annat arvode och kostnadsersättning som ska utgå till skiljemännen och som ska överensstämma med Världshandels
organisationens (WTO) normer.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1933



INLEDANDE SKRIFTLIGA INLAGOR 

9. Den klagande parten ska inge sin inledande skriftliga inlaga senast 20 dagar efter det att skiljenämnden tillsatts. Den 
svarande parten ska inge sitt skriftliga genmäle senast 20 dagar efter det att den inledande skriftliga inlagan ingivits. 

SKILJENÄMNDENS ARBETE 

10. Skiljenämndens ordförande ska leda nämndens samtliga sammanträden. Skiljenämnden får delegera rätten att fatta 
beslut i administrativa frågor och procedurfrågor till ordföranden. 

11. Om inte annat föreskrivs i detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 24, får skiljenämnden 
använda vilka hjälpmedel den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet telefon, telefax eller dataförbindelser. 

12. Endast skiljemän har rätt att delta i skiljenämndens överläggningar, men nämnden kan tillåta att dess biträden är 
närvarande vid överläggningarna. 

13. Skiljenämnden ska ensam vara behörig att formulera sina avgöranden och får inte delegera denna uppgift. 

14. Om en procedurfråga som inte behandlas i detta avtal eller dess bilagor uppkommer får skiljenämnden anta ett 
lämpligt förfarande förutsatt att detta förfarande garanterar att parterna behandlas lika och inte står i strid med 
bestämmelserna i detta avtal och dess bilagor. 

15. Om skiljenämnden anser att en gällande tidsfrist i förfarandet behöver ändras eller att någon annan administrativ 
ändring eller ändring av förfarandet behöver göras, ska den skriftligen underrätta parterna om skälen till ändringen 
eller anpassningen och ange vilken tidsfrist eller anpassning som den anser vara nödvändig. De tidsfrister som anges i 
artikel 310.2 i detta avtal får inte ändras utan parternas samtycke. 

ERSÄTTANDE 

16. Om en skiljeman är förhindrad att delta i förfarandet, avsäger sig sitt uppdrag eller måste ersättas, ska en ersättare 
utses i enlighet med artikel 307.3 och 307.4 i detta avtal. 

17. Om en part anser att en skiljeman inte uppfyller kraven i uppförandekoden och därför bör ersättas, ska parten 
anmäla detta till den andra parten inom 15 dagar från det att parten fått kännedom om omständigheterna bakom 
skiljemannens överträdelse av uppförandekoden. 

18. a) Om en part anser att en skiljeman, annan än ordföranden, inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna 
samråda och, om de är överens om det, ersätta skiljemannen och utse en ersättare enligt förfarandet i artikel 307.3 
och 307.4 i detta avtal. 

b) Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta en skiljeman, får endera parten begära att ärendet hänskjuts 
till skiljenämndens ordförande, vars beslut ska vara slutgiltigt. 

c) Om efter en sådan begäran ordföranden konstaterar att en skiljeman inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska 
ordföranden genom lottning utse en ny skiljeman bland de personer som är upptagna i den förteckning som 
avses i artikel 323.1 i detta avtal och i vilken den ursprungliga skiljemannen fanns förtecknad. Om den ursprung
liga skiljemannen hade valts av parterna enligt artikel 307.2 i detta avtal, ska ersättaren väljas ut genom lottning 
bland de personer som den klagande parten och den svarande parten har föreslagit enligt artikel 323.1 i detta 
avtal. Valet av den nya skiljemannen ska utföras i närvaro av båda parterna och inom fem dagar efter den dag 
som en sådan begäran inlämnades till skiljenämndens ordförande.
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19. a) Om en part anser att skiljenämndens ordförande inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna samråda 
och, om de är överens om det, ersätta ordföranden och utse en ersättare enligt förfarandet i artikel 307.3 och 
307.4 i detta avtal. 

b) Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta ordföranden, får endera parten begära att ärendet hänskjuts 
till en av de återstående ledamöterna bland de personer som valts för att tjänstgöra som ordförande enligt 
artikel 323.1 i detta avtal. Personens namn ska i parternas närvaro lottas fram av handelskommitténs ordförande 
eller dennes ställföreträdare. Denna persons beslut om behovet av att ersätta ordföranden ska vara slutligt. 

c) Om personen anser att den ursprungliga ordföranden inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska han eller hon 
genom lottning utse en ny ordförande bland de återstående personer som är upptagna i den förteckning som 
avses i artikel 232.1 i detta avtal och som kan tjänstgöra som ordförande. Valet av den nya ordföranden ska 
utföras i närvaro av båda parterna och inom fem dagar efter den dag som den begäran som avses i denna punkt 
inlämnades. 

20. Förhandlingarna i skiljenämnden ska skjutas upp under den tid som det tar att slutföra de förfaranden som fastställs i 
punkterna 16, 17, 18 och 19. 

UTFRÅGNINGAR 

21. Ordföranden ska fastställa dag och tid för utfrågningen i samråd med parterna och övriga ledamöter av skiljenämn
den samt skriftligen meddela parterna dessa uppgifter. Om förhandlingen är offentlig, ska den part som ansvarar för 
administrationen av förfarandet i organisatoriskt hänseende också offentliggöra dessa uppgifter. Förutsatt att parterna 
inte motsätter sig det, får skiljenämnden besluta att inte anordna någon utfrågning. 

22. Om parterna inte kommer överens om något annat, ska utfrågningen äga rum i Bryssel, om Ukraina är klagande 
part, och i Kiev, om EU är klagande part. 

23. Skiljenämnden får anordna ytterligare utfrågningar om parterna är överens om detta. 

24. Samtliga skiljemän ska närvara under alla utfrågningars hela längd. 

25. Följande personer får närvara vid en utfrågning, oavsett om den är offentlig eller inte: 

a) parternas företrädare, 

b) parternas rådgivare, 

c) administrativ personal, tolkar, översättare och protokollförare, och 

d) skiljemännens biträden. 

Endast parternas företrädare och rådgivare får yttra sig inför skiljenämnden. 

26. Senast fem dagar före en utfrågning ska vardera parten till skiljenämnden överlämna en förteckning över namnen på 
de personer som på deras vägnar muntligen kommer att framföra synpunkter vid utfrågningen, liksom namnen på 
andra företrädare eller rådgivare som kommer att närvara. 

27. Skiljenämndernas utfrågningar ska vara offentliga, såvida parterna inte beslutar att de ska vara delvis eller helt stängda 
för allmänheten. Skiljenämnden ska dock sammanträda bakom stängda dörrar när en parts inlagor och framställ
ningar innehåller konfidentiella uppgifter.
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28. Skiljenämnden ska leda förhandlingen på följande sätt, varvid den klagande parten och den svarande parten ska 
tilldelas lika lång tid: 

Framställning 

a) Den klagande partens framställning. 

b) Den svarande partens framställning. 

Genmäle 

a) Den klagande partens framställning. 

b) Den svarande partens replik på genmälet. 

29. Skiljenämnden får när som helst under utfrågningen ställa frågor till parterna. 

30. Skiljenämnden ska sörja för att det görs en utskrift av varje utfrågning och för att parterna snarast möjligt får ett 
exemplar av denna. 

31. Parterna får inom 10 dagar från det att utfrågningen ägde rum inge en kompletterande skriftlig inlaga rörande frågor 
som tagits upp under utfrågningen. 

SKRIFTLIGA FRÅGOR 

32. Skiljenämnden får när som helst under ett förfarande ställa skriftliga frågor till en av eller båda parterna. Vardera 
parten ska erhålla ett exemplar av alla frågor som ställs av skiljenämnden. 

33. Vardera parten ska tillhandahålla den andra parten ett exemplar av sitt skriftliga svar till skiljenämnden. En part ska 
ges tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på den andra partens svar inom fem dagar från dagen för ingivandet. 

SEKRETESS 

34. Parterna och deras rådgivare ska i enlighet med punkt 27 iaktta sekretess när det gäller de utfrågningar i skilje
nämnden som hålls bakom stängda dörrar. Parterna och deras rådgivare ska iaktta sekretess beträffande alla uppgifter 
som den andra parten lämnar till skiljenämnden och som enligt den parten är konfidentiella. Om en av parterna till 
skiljenämnden inger en konfidentiell version av sin egen skriftliga inlaga, ska parten också, på begäran av den andra 
parten, senast 15 dagar efter dagen för begäran eller dagen för ingivandet av den konfidentiella versionen, beroende 
på vilken som inföll senast, lämna ett icke-konfidentiellt sammandrag av uppgifterna i inlagan, vilket kan lämnas ut 
till allmänheten. Dessa regler ska inte hindra en part från att underrätta allmänheten om sin egen ståndpunkt så länge 
som denna information inte innehåller några konfidentiella uppgifter. 

ENSIDIGA KONTAKTER 

35. Skiljenämnden får inte sammanträffa med eller kontakta någon av parterna i den andra partens frånvaro. 

36. Ingen skiljeman får diskutera en viss aspekt av det ärende förfarandet gäller med någon av eller båda parterna i de 
andra skiljemännens frånvaro. 

AMICUS CURIAE-INLAGOR 

37. Om parterna inte kommer överens om något annat inom tre dagar räknat från dagen för tillsättandet av skilje
nämnden, får skiljenämnden av fysiska eller juridiska personer etablerade inom parternas territorium ta emot 
skriftliga inlagor som den inte begärt, förutsatt att de inges inom 30 dagar räknat från dagen för tillsättandet av 
skiljenämnden, att de är kortfattade, eventuella bilagor inbegripna, och att de har direkt relevans för den sakliga eller 
rättsliga fråga som prövas av skiljenämnden. Skiljenämnden får fatta beslut om ett högsta antal tillåtna sidor för 
sådana inlagor.
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38. Inlagan ska innehålla en beskrivning av den fysiska eller juridiska person som inger inlagan, med uppgift om 
personens etableringsort, art av verksamhet och finansieringskällor samt på vilket sätt personen berörs av skilje
förfarandet. 

39. Skiljenämnden ska i sitt avgörande förteckna samtliga inlagor som den tagit emot i enlighet med ovanstående regler. 
Skiljenämnden ska inte vara skyldig att i sitt avgörande kommentera den sakliga eller rättsliga argumenteringen i 
sådana inlagor. Alla inlagor som skiljenämnden tar emot enligt denna regel ska överlämnas till parterna för syn
punkter. 

BRÅDSKANDE FALL 

40. I sådana brådskande fall som avses i artikel 310.2 i detta avtal ska skiljenämnden på lämpligt sätt anpassa de 
tidsfrister som anges i dessa regler. 

ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING 

41. Vid de samråd som avses i artikel 305 i detta avtal, och senast under det sammanträde som avses i artikel 8 b i 
denna arbetsordning, ska parterna sträva efter att enas om ett gemensamt arbetsspråk för förfarandena inför 
skiljenämnden. 

42. Om parterna inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk, ska vardera parten utan dröjsmål ordna och bekosta 
översättningen av sina egna skriftliga inlagor till det språk som den andra parten valt och den svarande parten ska 
ordna tolkning av muntliga framställningar till det språk som parterna valt. 

43. Skiljenämndens utslag ska meddelas på det eller de språk som parterna valt. 

44. Kostnaderna för översättning av skiljenämndens utslag ska bäras lika av parterna. 

45. Parterna får lämna synpunkter på en översatt version av en handling som upprättats i enlighet med dessa regler. 

BERÄKNING AV TIDSFRISTER 

46. Om en part till följd av tillämpningen av punkt 7 i denna arbetsordning tar emot en handling en annan dag än den 
dag då den andra parten tar emot samma handling, ska eventuella tidsfrister som fastställs på grundval av dagen för 
mottagandet av den handlingen börja löpa från och med den senare av dessa dagar. 

ANDRA FÖRFARANDEN 

47. Denna arbetsordning är också tillämplig på förfaranden enligt artiklarna 312.2, 313.2, 315.3 och 316.2 i detta avtal. 
Tidsfristerna i denna arbetsordning ska dock anpassas enligt de särskilda tidsfrister som har fastställts för antagandet 
av skiljenämndens avgörande i de andra förfarandena.
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BILAGA XXV TILL KAPITEL 15 

UPPFÖRANDEKOD FÖR SKILJEMÄN OCH MEDLARE 

Definitioner 

1. I denna uppförandekod avses med 

a) skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som inrättats i enlighet med artikel 307 i detta avtal, 

b) medlare: en person som leder ett medlingsförfarande i enlighet med kapitel 15 (Medlingsförfarande) i avdelning IV, 

c) kandidat: en person vars namn finns upptaget i den förteckning över skiljemän som avses i artikel 323 i detta 
avtal och som kan komma att utses till ledamot av en skiljenämnd enligt artikel 307 i detta avtal, 

d) biträde: en person som, inom ramen för en skiljemans eller en medlares mandat, utför utredningsarbete eller 
lämnar bistånd till skiljemannen eller medlaren, 

e) förfarande: ett skiljenämndsförfarande eller ett medlingsförfarande inom ramen för avtalet om inget annat anges, 

f) personal: i förhållande till en skiljeman eller en medlare, sådana personer, andra än biträden, som står under 
skiljemannens eller medlarens ledning och överinseende. 

Skyldigheter inom ramen för förfarandet 

2. Alla kandidater, skiljemän och medlare ska undvika oegentligheter och sådant som kan ge intryck av oegentligheter, 
vara oberoende och opartiska, undvika direkta och indirekta intressekonflikter och ska i sitt uppträdande iaktta 
stränga normer så att integriteten och objektiviteten i tvistelösningsmekanismen bibehålls. Före detta kandidater, 
skiljemän och medlare måste uppfylla de skyldigheter som fastställs i punkterna 15, 16, 17 och 18 i denna upp
förandekod. 

Skyldighet att lämna uppgifter 

3. En kandidat ska, före bekräftelsen av att hon eller han har utsetts till skiljeman eller medlare i enlighet med avtalet, 
uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka hans eller hennes oberoende eller 
opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet. 
Kandidaten ska i detta syfte vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller 
andra omständigheter föreligger. 

4. En kandidat, skiljeman eller medlare ska uteslutande lämna uppgifter som rör faktiska eller möjliga överträdelser av 
denna uppförandekod till handelskommittén, så att parterna kan ta ställning till dem. 

5. En skiljeman eller en medlare som blivit utsedd ska även fortsättningsvis vidta alla rimliga åtgärder för att söka 
utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som avses i punkt 3 i denna uppförandekod 
föreligger och i så fall uppge dessa. En skiljeman eller en medlare ska vara fortsatt bunden av denna skyldighet att 
uppge intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan uppstå under något skede i förfarandet. Ledamoten 
ska skriftligen uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter till handelskommittén, så att parterna 
kan ta ställning till dem. 

Skiljemäns och medlares uppdrag 

6. En utsedd skiljeman eller medlare ska under hela förfarandet utföra sitt uppdrag noggrant, rättvist, omsorgsfullt och 
utan dröjsmål. 

7. En skiljeman eller medlare ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer inom ramen för förfarandet och 
som är nödvändiga för ett avgörande och får inte delegera denna uppgift till någon annan.
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8. En skiljeman eller medlare ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att hans eller hennes biträden och 
personal är medvetna om och följer bestämmelserna i punkterna 2, 3, 4, 5, 16, 17 och 18 i denna uppförandekod. 

9. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 330 i detta avtal får en skiljeman eller en medlare inte ha några 
ensidiga kontakter angående förfarandet med någon av parterna. 

Skiljemäns och medlares oberoende och opartiskhet 

10. En skiljeman eller en medlare ska vara oberoende och opartisk och undvika ett beteende som kan ge intryck av 
oegentligheter eller partiskhet, och får inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstående, 
politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en part eller rädsla för kritik. 

11. En skiljeman eller en medlare får varken direkt eller indirekt påta sig förpliktelser eller acceptera förmåner som på 
något sätt skulle kunna inkräkta, eller synas inkräkta, på hennes eller hans utövande av sina uppdrag. 

12. En skiljeman eller en medlare får inte utnyttja sin ställning som ledamot av skiljenämnden för att främja personliga 
eller privata intressen och ska undvika åtgärder som kan ge ett intryck av att andra skulle ha särskilda möjligheter att 
påverka honom eller henne. 

13. En skiljeman eller en medlare får inte låta förbindelser eller skyldigheter rörande ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, 
familj eller sociala relationer eller ansvar påverka sitt uppträdande eller omdöme. 

14. En skiljeman eller en medlare ska undvika att ingå förbindelser eller förvärva ekonomiska intressen som kan påverka 
hans eller hennes opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge intryck av oegentligheter eller partiskhet. 

Före detta skiljemäns och medlares skyldigheter 

15. Före detta skiljemän och medlare ska undvika åtgärder som kan ge intryck av att de varit partiska när de fullgjorde 
sina uppgifter eller gagnades av skiljenämndens beslut, avgöranden eller rådgivande yttranden. 

Konfidentialitet 

16. En nuvarande eller före detta skiljeman eller medlare får inte vid något tillfälle, för några andra ändamål än de som 
rör ett förfarande, lämna ut eller använda icke-offentliga uppgifter som rör det förfarandet eller som han eller hon 
fått kännedom om under förfarandet och får under inga omständigheter lämna ut eller använda sådan information 
för att uppnå fördelar för sig själv eller andra eller för att skada andras intressen. 

17. En skiljeman får inte avslöja en skiljenämnds avgörande, eller delar av det, innan det offentliggjorts i enlighet med 
avtalet. 

18. En skiljeman eller före detta skiljeman får inte vid något tillfälle utlämna vad som framkommit vid överläggningarna i 
skiljenämnden eller vad någon enskild skiljeman yttrat.
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BILAGOR TILL AVDELNING V: EKONOMISKT SAMARBETE OCH SEKTORSSAMARBETE 

BILAGA XXVI TILL KAPITEL 1 

ENERGISAMARBETE INBEGRIPET KÄRNENERGIFRÅGOR 

1. Härmed upprättar EU och Ukraina en ”mekanism för tidig varning” i syfte att fastställa praktiska åtgärder med målet 
att förebygga och snabbt reagera på nödsituationer eller hot om nödsituationer. Mekanismen inbegriper en tidig 
utvärdering av möjliga risker och problem med anknytning till utbud och efterfrågan på naturgas, olja och el samt 
förebyggande och snabb reaktion vid nödsituationer eller hot om nödsituationer. 

2. I denna bilaga avses med en nödsituation en situation som orsakar en avsevärd störning i / ett fysiskt avbrott av 
leveransen av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och Europeiska unionen. 

3. I denna bilaga avses med samordnarna Ukrainas energiminister och den ledamot av Europeiska kommissionen som 
ansvarar för energifrågor. 

4. En tidig utvärdering av de möjliga riskerna och problemen i samband med utbud och efterfrågan på energimaterial 
och energiprodukter bör genomföras gemensamt av bägge parter särskilt inom ramen för samförståndsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Ukraina om samarbete på energiområdet av den 1 december 2005 och bör regelbundet 
rapporteras till samordnarna. 

5. Om en av parterna i detta avtal blir medveten om en nödsituation eller om en situation som enligt dess mening 
skulle kunna leda till en nödsituation ska den parten utan dröjsmål underrätta den andra parten. 

6. Under de omständigheter som anges i punkt 5 i denna bilaga ska samordnarna snarast möjligt till varandra anmäla 
att det är nödvändigt att sätta igång mekanismen för tidig varning. I anmälan ska bland annat de personer anges som 
av samordnarna är bemyndigade att stå i ständig kontakt med varandra. 

7. Efter anmälan i enlighet med punkt 6 i denna bilaga ska varje part ge sin egen bedömning till motparten. Bedöm
ningen ska inbegripa en uppskattning av den tidsrymd inom vilken hotet om en nödsituation eller nödsituationen 
skulle kunna undanröjas. Bägge parter ska reagera snabbt på den bedömning som motparten ger och komplettera 
den med tillgänglig tilläggsinformation. 

8. Om en part inte på ett lämpligt sätt kan bedöma eller godta den andra partens bedömning av situationen eller den 
uppskattade tidsrymd inom vilken ett hot om en nödsituation eller en nödsituation kan undanröjas, får den partens 
samordnare begära att samråd ska hållas. Samrådet ska inledas högst tre dagar efter det att den anmälan som avses i 
punkt 6 i denna bilaga har vidarebefordrats och ska hållas i en expertgrupp som består av företrädare som godkänts 
av samordnarna. Samrådet ska syfta till att 

— utarbeta en gemensam utvärdering av situationen och av den möjliga fortsatta händelseutvecklingen, 

— utarbeta rekommendationer för att undanröja hotet om en nödsituation eller för att avhjälpa nödsituationen, 

— utarbeta rekommendationer för en gemensam handlingsplan för parterna i syfte att minimera effekterna av en 
nödsituation och, om möjligt, avhjälpa nödsituationen, inbegripet möjligheten att inrätta en särskild övervak
ningsgrupp. 

9. Samrådet, de gemensamma utvärderingarna och de föreslagna rekommendationerna ska grunda sig på principerna 
om öppenhet, icke-diskriminering och proportionalitet. 

10. Samordnarna ska, inom ramen för sina befogenheter, arbeta för att undanröja hotet om en nödsituation eller för att 
avhjälpa nödsituationen med hänsyn tagen till de rekommendationer som har utarbetats som en följd av samrådet.
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11. Omedelbart efter genomförandet av en eventuell handlingsplan som man enats om ska den expertgrupp som avses i 
punkt 8 rapportera till samordnarna om sin verksamhet. 

12. Om en nödsituation uppstår får samordnarna inrätta en särskild övervakningsgrupp för att undersöka de aktuella 
omständigheterna och händelseutvecklingen och för att få en objektiv redogörelse av dem. Gruppen ska bestå av 

— företrädare för båda parterna, 

— företrädare för parternas energiföretag, 

— företrädare för internationella energiorganisationer, som parterna föreslagit och gemensamt godkänt, 

— oberoende experter som parterna föreslagit och gemensamt godkänt. 

13. Den särskilda övervakningsgruppen ska utan dröjsmål inleda sitt arbete och vara verksam i den utsträckning som 
krävs till dess att nödsituationen har lösts. Ett beslut om att avsluta den särskilda övervakningsgruppens arbete ska 
fattas gemensamt av samordnarna. 

14. Från det att de omständigheter som beskrivs i punkt 5 upptäcks och till dess att förfarandet för att tillämpa 
mekanismen för tidig varning har slutförts, samt till dess att hotet om en nödsituation har undanröjts eller nödsi
tuationen har avhjälpts, ska parterna göra sitt yttersta för att minimera de negativa konsekvenserna för motparten. 
Båda parterna ska samarbeta i syfte att nå en omedelbar lösning i en anda av öppenhet. Parterna ska avstå från all 
verksamhet utan samband med den aktuella nödsituationen som skulle kunna ge upphov till negativa konsekvenser 
för leveranserna av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och Europeiska unionen eller fördjupa dessa negativa 
konsekvenser. 

15. Parterna bär var och en för sig de kostnader som hänger samman med åtgärderna inom ramen för denna bilaga. 

16. Partnerna ska på ett förtroligt sätt behandla all information som utbytts mellan dem och som fastslagits vara av 
konfidentiell natur. Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda konfidentiell information på grundval av 
Ukrainas eller Europeiska unionens och/eller dess medlemsstaters relevanta rättsakter och normativa akter, och i 
enlighet med tillämpliga internationella avtal och konventioner. 

17. Parterna får efter överenskommelse bjuda in företrädare för tredje parter att delta i de samråd och den övervakning 
som avses i punkterna 8 och 12. 

18. Parterna får enas om att anpassa bestämmelserna i denna bilaga i syfte att upprätta en mekanism för tidig varning 
mellan sig och andra parter. 

19. En överträdelse av bestämmelserna för mekanismen kan inte ligga till grund för tvistlösningsförfaranden enligt detta 
avtal. I sådana tvistelösningsförfaranden får en part inte stödja sig på eller lägga fram som bevisning 

— den andra partens ståndpunkter eller förslag under förfarandet, eller 

— det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att godta en lösning av den nödsituation som 
mekanismen gäller.
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BILAGA XXVII TILL KAPITEL 1 

ENERGISAMARBETE INBEGRIPET KÄRNENERGIFRÅGOR 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

El 

Direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel, ändrad genom kom
missionens beslut 2006/770/EC 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Direktiv 2005/89/EG om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Gas 

Direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Rådets direktiv 2004/67/EG om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

Olja 

Direktiv 2006/67/EG om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumpro
dukter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska avspeglas i Ukrainas lagstiftning inom tre år och genomföras inom elva år efter 
detta avtals ikraftträdande. 

Prospektering efter och undersökning av kolväten 

Direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och 
utvinning av kolväten 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande med hänsyn till 
artiklarna (12 och 13) i de handelsrelaterade energibestämmelser som omfattas av kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) 
i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor).
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Energieffektivitet 

Direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska avspeglas i Ukrainas lagstiftning inom tre år och genomföras inom fem år efter 
detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska avspeglas i Ukrainas lagstiftning inom fem år och genomföras inom åtta år efter 
detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter 

Genomförandedirektiv/genomförandeförordningar: 

— Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 om krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll- 
last och deras genomsnittliga verkningsgrad. 

— Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 om krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladd
ningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor. 

— Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 om ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk. 

— Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 om krav på ekodesign för enkla digitalboxar. 

— Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och 
kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge. 

— Rådets direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle. 

— Direktiv 96/57/EG om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk. 

— Direktiv 2000/55/EG om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör. 

Tidsplan: Bestämmelserna i ramdirektivet samt i de relevanta befintliga genomförandeåtgärderna (”dotterdirektiv eller 
dotterförordningar”) ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. Nya dotterdirektiv/dotterförordningar 
ska genomföras i överensstämmelse med de tidsplaner som fastställts i dessa direktiv/förordningar efter det att denna 
bilaga ändrats i enlighet med de institutionella bestämmelserna i avdelning VII i detta avtal och enligt anmälan till den 
ukrainska parten. 

Direktiv 92/75/EEG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning 
av energi och andra resurser 

Genomförandedirektiv/genomförandeförordningar: 

— Kommissionens direktiv 2003/66/EG rörande märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och 
frysar (även i kombination) för hushållsbruk. 

— Kommissionens direktiv 2002/40/EG rörande energimärkning av elektriska hushållsugnar. 

— Kommissionens direktiv 2002/31/EG rörande energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk.
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— Kommissionens direktiv 98/11/EG rörande energimärkning av lampor för hushållsbruk. 

— Kommissionens direktiv 97/17/EG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner ändrad genom kommissionens direk
tiv 1999/9/EC om energimärkning av hushållsdiskmaskiner. 

— Kommissionens direktiv 96/60/EG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. 

— Kommissionens direktiv 95/13/EG rörande energimärkning av elektriska torktumlare. 

— Kommissionens direktiv 95/12/EG om energimärkning av tvättmaskiner. 

Tidsplan: Bestämmelserna i ramdirektivet samt i de relevanta befintliga genomförandeåtgärderna (”dotterdirektiv eller 
dotterförordningar”) ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. Nya dotterdirektiv/dotterförordningar 
ska genomföras i överensstämmelse med de tidsplaner som fastställts i dessa direktiv/förordningar efter det att denna 
bilaga ändrats i enlighet med de institutionella bestämmelserna i avdelning VII i detta avtal och enligt anmälan till den 
ukrainska parten. 

Kärnkraft 

Direktiv 96/29/Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhe
tens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2003/122/Euratom om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande.
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BILAGA XXVIII TILL KAPITEL 4 

BESKATTNING 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Indirekta skatter 

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år från detta avtals ikraftträdande, med undantag för 
artiklarna 5–8, 20, 33, 40–42, 79, 100–101, 123–130, 140–142, 145, 146.1 b, 147, 155, 164–166, 170–171, 175, 
203, 205, 209, 210, 212, 219, 238–240, 245, 254, 258, 274–280, 293–294, 370–395, 396–400, 402–410, 411–413 
(bestämmelser tillämpliga på EU:s medlemsstater) samt artiklarna 281–294, 295–305, 306–325, 326–332, 333–343, 
348–349, 358–369 (om särskilda skattesystem). 

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som 
införs av resande från tredjeländer 

— avsnitt 3 om kvantitativa begränsningar 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och 
alkoholdrycker 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras gradvis, med hänsyn till Ukrainas framtida behov inom området 
miljöskydd och energieffektivitet, särskilt mot bakgrund av de internationella förhandlingarna om klimatförändringar efter 
2012. 

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av 
direktiv 92/12/EEG 

— Artikel 1 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror 
(kodifiering) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande med undantag för 
artiklarna 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 14.4, 18 och 19, för vilka associeringsrådet kommer att fastställa tidsplanen 
för genomförandet.
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När detta avtal träder i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av följande direktiv: 

Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 
omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemen
skapens territorium 

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och 
alkoholdrycker när det gäller kategorin mellanprodukter som definieras i direktivet 

Artiklarna 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 14.4, 18 och 19 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om 
strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (kodifiering) 

BILAGA XXIX TILL KAPITEL 5 

STATISTIK 

Det regelverk på statistikområdet som nämns i artikel 355 i kapitel 5 (Statistik) i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och 
sektorssamarbete) fastställs i kompendiet över statistikkrav som uppdateras varje år och som parterna anser vara fogat till 
detta avtal. 

Den senaste tillgängliga versionen av kompendiet över statistikkrav finns i elektroniskt format på Eurostats webbplats. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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BILAGA XXX TILL KAPITEL 6 

MILJÖ 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Miljöförvaltning och integrering av miljöfrågorna i andra politikområden 

Direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) 

För projekt som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap ska alla bestämmelser i direktivet ha 
genomförts senast den 1 januari 2013 såsom anges i protokollet om Ukrainas anslutning till detta fördrag. För andra 
projekt gäller följande bestämmelser: 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— uppställande av krav på att projekt enligt bilaga I ska vara föremål för en miljökonsekvensbedömning och inrättande 
av ett förfarande för att besluta för vilka projekt enligt bilaga II som det krävs en miljökonsekvensbedömning 
(artikel 4) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av omfattningen av de uppgifter som exploatören ska tillhandahålla (artikel 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett förfarande för samråd med miljömyndigheter och ett offentligt samrådsförfarande (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av arrangemang med grannländer för informationsutbyte och samråd (artikel 7) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av åtgärder för att underrätta allmänheten om resultaten av beslut om ansökningar om tillstånd (artikel 9) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av ett förfarande för att besluta vilka planer eller program som kräver en strategisk miljöbedömning och 
uppställande av krav på att planer eller program för vilka det är obligatoriskt med en strategisk miljöbedömning ska 
omfattas av en sådan bedömning (artikel 3)
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— inrättande av ett förfarande för samråd med miljömyndigheter och ett offentligt samrådsförfarande (artikel 6) 

— inrättande av arrangemang med grannländer för informationsutbyte och samråd (artikel 7) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av direktiv 90/313/EEG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av praktiska arrangemang för tillhandahållande av miljöinformation till allmänheten och de undantag som 
gäller (artiklarna 3 och 4) 

— säkerställande av att de offentliga myndigheterna tillhandahåller miljöinformation till allmänheten (artikel 3.1) 

— inrättande av förfaranden för att se över beslut om att inte tillhandahålla miljöinformation eller att endast tillhanda
hålla ofullständig information (artikel 6) 

— inrättande av ett system för att sprida miljöinformation till allmänheten (artikel 7) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2003/35/EG om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende 
miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av direktiv 85/337/EEG 
och 96/61/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av en mekanism för information till allmänheten (artikel 2.2 a och 2.2 d) 

— inrättande av en offentlig samrådsmekanism (artikel 2.2 b och 2.3) 

— inrättande av en mekanism för att ta hänsyn till allmänhetens synpunkter och åsikter i beslutsfattandet (artikel 2.2 c) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Luftkvalitet 

Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av övre och nedre utvärderingströsklar (artikel 5), målvärden och gränsvärden (artiklarna 13, 14, 16.2, 
17.1) och exponeringsminskningsmål för PM2,5 (artikel 15.1) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 
kolmonoxid, ozon, PM10 och PM2,5 inom tre år efter detta avtals ikraftträdande på grundval av den rådande situationen 
i Ukraina. När detta avtal träder i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av dessa 
bestämmelser för att helt uppfylla kraven i direktivet.
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— fastställande och klassificering av zoner och tätbebyggelse (artiklarna 4 och 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett system för utvärdering av luftkvaliteten med avseende på luftföroreningar (artiklarna 5, 6 och 9) 

— upprättande av luftkvalitetsplaner för zoner och tätbebyggelse där föroreningsnivåerna överskrider gränsvärdet/mål
värdet (artikel 23) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 
kolmonoxid, ozon, PM10 och PM2,5 inom fem år efter detta avtals ikraftträdande på grundval av den rådande situationen 
i Ukraina. När detta avtal träder i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av dessa 
bestämmelser för att helt uppfylla kraven i direktivet. 

— upprättande av handlingsplaner på kort sikt för zoner och tätbebyggelse där det finns risk att tröskelvärdena för larm 
kommer att överskridas (artikel 24) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett system för information till allmänheten (artikel 26) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av övre och nedre utvärderingströsklar (artikel 4.6) och målvärden (artikel 3) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren inom tre år efter 
detta avtals ikraftträdande på grundval av den rådande situationen i Ukraina. När detta avtal har trätt i kraft ska 
associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av dessa bestämmelser för att helt uppfylla kraven i 
direktivet. 

— fastställande och klassificering av zoner och tätbebyggelse (artiklarna 3 och 4.6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett system för utvärdering av luftkvaliteten med avseende på luftföroreningar (artikel 4) 

— vidtagande av åtgärder för att bevara/förbättra luftkvaliteten när det gäller de berörda föroreningarna (artikel 3) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande på grundval av den 
rådande situationen i Ukraina. När detta avtal träder i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas 
genomförande av dessa bestämmelser för att helt uppfylla kraven i direktivet.
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Direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG, ändrat genom 
direktiv 2000/71/EG, 2003/17/EG och 2009/30/EG samt förordning (EG) nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— genomförande av en bedömning av den nationella bränslekonsumtionen 

— inrättande av ett system för övervakning av bränslekvalitet (artikel 8) 

— förbud av försäljning av blyhaltig bensin (artikel 3.1) 

— tillåtande av försäljning av blyfri bensin, dieselbränsle och gasoljor ämnade för mobila maskiner som inte är avsedda 
att användas på väg och jordbruks- och skogsbrukstraktorer bara om dessa uppfyller relevanta krav (artiklarna 
3 och 4) 

— inrättande av ett regleringssystem för att täcka exceptionella omständigheter och ett system för att samla in nationella 
uppgifter om bränslekvalitet (artikel 7 och 8) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 1999/32/EG om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG, ändrat 
genom förordning (EG) nr 1882/2003 och direktiv 2005/33/EG 

För bränslen som används för syften som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap ska alla 
bestämmelser i direktivet ha genomförts senast den 1 januari 2012 såsom anges i protokollet om Ukrainas anslutning 
till detta fördrag. För bränslen som används för andra syften ska följande bestämmelser genomföras: 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett ändamålsenligt stickprovssystem och av lämpliga analytiska analysmetoder (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— förbud av användningen av tunga eldningsoljor och dieselbrännolja med en svavelhalt högre än de fastställda grän
svärdena (artiklarna 3.1 och 4.1) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— tillämpning av gränsvärden för svavelhalten i marina bränslen (artikel 4a och 4b) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 94/63/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid dis
tribution av bensin från depåer till bensinstationer, ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— identifiering av alla depåer för lagring och lastning av bensin (artikel 2)
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av tekniska åtgärder för att minska förlusten av bensin från lagringsanläggningar vid depåer och bensin
stationer och vid tömning/påfyllning av transportbehållare vid depåer (artiklarna 3, 4 och 6 samt bilaga III) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom nio år efter detta avtals ikraftträdande. 

— krav på att alla utlastningsanordningar för tankbilar och transportbehållare ska uppfylla kraven (artiklarna 4 och 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom nio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska 
lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 
1999/13/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— fastställande av maximala gränsvärden för halten av flyktiga organiska föreningar i färger och lacker (artikel 3 och 
bilaga II) 

— uppställande av krav på att de produkter som släpps ut på marknaden är märkta och att de uppfyller relevanta krav 
(artiklarna 3 och 4) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Avfallshantering och resursförvaltning 

Direktiv 2008/98/EG om avfall 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av avfallsplaner i enlighet med avfallshierarkin i fem steg och av program för förebyggande av avfall 
(kapitel V i direktiv 2008/98/EG) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett system för fullständig kostnadstäckning i överensstämmelse med principen att förorenaren betalar 
och principen om utökat producentansvar (artikel 14) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett tillståndssystem för verksamhetsutövare som bortskaffar eller återvinner avfall, med särskilda skyl
digheter för hantering av farligt avfall (kapitel IV i direktiv 2008/98/EG) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

— upprättande av ett register över verksamhetsutövare som samlar in eller transporterar farligt avfall (kapitel IV i direktiv 
2008/98/EG)
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— klassificering av deponier (artikel 4) 

— utarbetande av en nationell strategi för att nedbringa den mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall som går till 
deponier (artikel 5) 

— inrättande av ett ansöknings- och tillståndssystem och rutiner för mottagning av avfall (artiklarna 5–7, 11, 12 och 14) 

— inrättande av kontroll- och övervakningsförfaranden för deponier under driftsfasen och av förfaranden för efter
behandling för deponier som ska tas ur bruk (artiklarna 12 och 13) 

— upprättande av omställningsplaner för befintliga deponier (artikel 14) 

— inrättande av en kostnadsmekanism (artikel 10) 

— säkerställande av att det berörda avfallet behandlas innan det deponeras (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras för befintliga anläggningar inom sex år efter detta avtals 
ikraftträdande. För anläggningar som tas i bruk efter undertecknandet av detta avtal ska direktivets bestämmelser 
genomföras från och med dagen för avtalets ikraftträdande. 

Direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av ett system för att säkerställa att verksamhetsutövarna utarbetar avfallshanteringsplaner (identifiering och 
klassificering av avfallsanläggningar; karakterisering av avfallet) (artiklarna 4 och 9) 

— inrättande av ett tillståndssystem, finansiella garantier och ett inspektionssystem (artiklarna 7, 14 och 17) 

— inrättande av förfaranden för hantering och övervakning av håligheter efter brytning (artikel 10) 

— inrättande av förfaranden vid och efter stängning av gruvavfallsanläggningar (artikel 12) 

— upprättande av inventeringar av stängda gruvavfallsanläggningar (artikel 20) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Vattenkvalitet och vattenresursförvaltning, inbegripet den marina miljön 

Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, ändrat genom 
beslut nr 2455/2001/EG och direktiv 2009/31/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av den lagstadgade definitionen av landets hydrografiska indelningsenhet
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av lämplig nationell lagstiftning (förordning om direktorat för avrinningsdistrikt) varigenom ”direktoratet för 
avrinningsdistrikt” görs ansvarigt för de funktioner som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 2000/60/EG 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— fastställande av avrinningsdistrikt och inrättande av administrativa arrangemang för internationella floder, sjöar och 
kustvatten (artikel 3) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— analys av avrinningsdistriktens karakteristika (artikel 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av program för övervakning av vattenkvalitet (artikel 8) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, samråd med allmänheten och offentliggörande av dessa planer 
(artiklarna 13 och 14) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— genomförande av preliminära bedömningar av översvämningsrisker (artikel 4 och 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— upprättande av planer för hantering av översvämningsrisker (artikel 7) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av en marin strategi i samarbete med EU:s medlemsstater (artiklarna 5 och 6) 

— inledande bedömning av marina vatten, fastställande av god miljöstatus och fastställande av miljömål och miljö
indikatorer (artikel 5 och artiklarna 8–10) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett övervakningsprogram för löpande bedömning och regelbunden uppdatering av målen (artiklarna 5 
och 11) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av ett åtgärdsprogram för att uppnå god miljöstatus (artiklarna 5 och 13) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom direktiv 98/15/EG och förordning
arna (EG) nr 1882/2003 och (EG) nr 1137/2008 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— bedömning av läget när det gäller insamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

— angivande av känsliga områden och tätorter (artikel 5 och bilaga II) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av ett program för teknik och investeringar för genomförande av kraven på rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse (artikel 17) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom förordningarna (EG) nr 1882/2003 och (EG) 
nr 596/2009 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— fastställande av normer för dricksvatten (artiklarna 4 och 5) 

— inrättande av ett kontrollsystem (artiklarna 6 och 7) 

— inrättande av en mekanism för information till konsumenter (artikel 13) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.
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Direktiv 91/676/EG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, ändrat genom förordning (EG) 
nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— identifiering av områden som är känsliga för förorening genom kväveföroreningar (artikel 3) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— upprättande av åtgärdsprogram för områden som är känsliga för förorening genom kväveföroreningar (artikel 5) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av övervakningsprogram (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Naturskydd 

Direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— bedömning av fågelarter för vilka särskilda bevarandeåtgärder måste vidtas och av regelbundet förekommande flytt
fåglar 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— kartläggning och fastställande av särskilda skyddsområden för fågelarter (artikel 4.1) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av särskilda bevarandeåtgärder för att skydda regelbundet förekommande flyttfåglar (artikel 4.2) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska ha genomförts senast den 1 januari 2015 såsom anges i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. 

— inrättande av ett generellt system för skydd av samtliga vilda fågelarter av vilka de jagade arterna är en särskild 
undergrupp och förbud av vissa typer av fångst/dödande (artiklarna 5, 6, 7, 8, 9.1 och 9.2) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, ändrat av direktiv 97/62/EG och 
2006/105/EG samt förordning (EG) nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— utarbetande av en förteckning över områden, utseende av dessa områden och fastställande av prioriteringar när det 
gäller deras skötsel och förvaltning (inbegripet färdigställande av förteckningen över möjliga emerald-områden och 
förvaltningsåtgärder för dessa områden) (artikel 4) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— vidtagande av de åtgärder som krävs för att bevara sådana områden (artikel 6) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av ett system för att övervaka bevarandestatusen hos livsmiljöer och arter (artikel 11) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— införande av ett strikt system för att skydda de arter som förtecknas i bilaga IV enligt vad som är relevant för Ukraina 
(artikel 12) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— inrättande av en mekanism för att främja utbildning och allmän information till allmänheten (artikel 22) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Industriella föroreningar och industriella risker 

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbet
ning) 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

— Fastställande av vilka anläggningar som behöver ett tillstånd (bilaga I) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

— genomförande av BAT med hänsyn till BAT-referensdokumentens slutsatser (artiklarna 14.3–14.6 och 15.2–15.4) 

Tidsplan: När detta avtal har trätt i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av följande 
bestämmelser för befintliga anläggningar: 

— inrättande av ett integrerat tillståndssystem (artiklarna 6–9 och 13) 

— inrättande av en mekanism för övervakning av efterlevnad (artiklarna 8, 14.1 d och 23.1) 

— inrättande av gränsvärden för utsläpp från förbränningsanläggningar (artikel 30 och bilaga V) 

— utarbetande av program för att minska de totala årliga utsläppen från befintliga anläggningar (alternativt fastställande 
av gränsvärden för utsläpp från befintliga anläggningar) (artikel 32)
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Tidsplan: Som en omedelbar prioritering ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av dessa 
bestämmelser för nya anläggningar. Associeringsrådet ska också fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av dessa 
bestämmelser för befintliga anläggningar. Tidsplanen ska inte påverka de tidsfrister som fastställs i protokollet om 
Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen för förbränningsanläggningar som omfattas av fördragets till
lämpningsområde. Befintliga anläggningar är anläggningar som har beviljats ett tillstånd inom fem år efter detta avtals 
ikraftträdande, förutsatt att anläggningarna tas i drift inte senare än sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

Direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen 
ingår, ändrat genom direktiv 2003/105/EG och förordning (EG) nr 1882/2003 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av effektiva mekanismer för samordning mellan berörda myndigheter 

— inrättande av system för registrering av information om berörda anläggningar och för rapportering om allvarliga 
olyckshändelser (artiklarna 13 och 14) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Klimatförändringar och skydd av ozonskiktet 

Direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring 
av rådets direktiv 96/61/EG, ändrat genom direktiv 2004/101/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av ett system för identifiering av berörda anläggningar och av växthusgaser (bilagorna I och II) 

— utarbetande av en nationell fördelningsplan för fördelning av utsläppsrätter till anläggningar (artikel 9) 

— inrättande av ett system för utfärdande av tillstånd för utsläpp av växthusgaser och utfärdande av utsläppsrätter för 
inhemsk handel mellan anläggningar i Ukraina (artiklarna 4 och 11–13) 

— inrättande av system för övervakning, rapportering, kontroll och efterlevnad samt förfaranden för offentliga samråd 
(artiklarna 9, 14–17, 19 och 21) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— fastställande/anpassning av nationella utbildnings- och certifieringskrav för berörd personal och berörda företag 
(artikel 5) 

— inrättande av rapporteringssystem för erhållande av utsläppsdata från berörda sektorer (artikel 6) 

— inrättande av ett systen för kontroll av efterlevnaden (artikel 13) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i förordningen ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande.
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Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ändrad genom förordningarna (EG) 
nr 2038/2000, (EG) nr 2039/2000, (EG) nr 1804/2003, (EG) nr 2077/2004, (EG) nr 29/2006, (EG) nr 1366/2006, 
(EG) nr 1784/2006, (EG) nr 1791/2006 och (EG) nr 2007/899 samt beslut 2003/160/EG, 2004/232/EG och 
2007/54/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— införande av förbud mot kontrollerade ämnen, bland annat slut för användning av nyproducerade klorfluorkolväten 
senast 2010 och av alla klorfluorkolväten senast 2020 (artiklarna 4 och 5) 

— fastställande av en kvantitativ begränsning för användningen av metylbromid vid karantänsättning och före transport 
på nivån för den genomsnittliga användningen under åren 1996, 1997 och 1998 (artikel 4) 

— avveckling av utsläppandet av nyproducerade klorfluorkolväten på marknaden senast 2015 (artikel 4) 

— införande av skyldigheter att återvinna, återanvända, regenerera och destruera använda kontrollerade ämnen 
(artikel 16) 

— inrättande av förfaranden för övervakning och kontroll av läckage av kontrollerade ämnen (artikel 17) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i förordningen ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Genetiskt modifierade organismer 

Relevant EU-lagstiftning som rör genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattas också av kapitel 4 (Sanitära och 
fytosanitära åtgärder) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modi
fierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, ändrat genom beslut 2002/623/EG och 
2002/811/EG, förordningarna (EG) nr 1829/2003 och (EG) nr 1830/2003 samt direktiv 2008/27/EG 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— gradvis eliminering av markörer för antibiotikaresistens i genetiskt modifierade organismer som släppts ut på mark
naden i enlighet med del C och i genetiskt modifierade organismer som tillåtits i enlighet med del B (artikel 4.2) 

— inrättande av ett effektivt inspektions- och kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna i direktivet följs och 
särskilt när det gäller icke-godkända genetiskt modifierade organismer (artikel 4.5) 

— inrättande av ett förfarande med förhandsanmälan för utsättningar enligt del B (artikel 6) och för utsättningar enligt 
del C (artikel 13) 

— inrättande av riskbedömningsförfaranden för utsättningar enligt del B (artiklarna 6–11) och utsättningar enligt del C 
(artiklarna 13–24) 

— inrättande av ett offentligt register över platserna för utsättning enligt del B (artikel 31.3 a) 

— inrättande av ett register över platserna för genetiskt modifierade organismer som odlas i enlighet med del C 
(artikel 31.3 b) 

— inrättande av förfaranden för samråd med allmänheten och i förekommande fall intressegrupper (artikel 9) 

— inrättande av ett förfarande enligt vilket anmälare ska skicka resultatet av utsättningen till den behöriga myndighe
ten/de behöriga myndigheterna (artikel 10) 

— säkerställande av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de angivna kraven avseende märkning och 
förpackning (artikel 21) 

— säkerställande av konfidentialitet för uppgifter och immateriella rättigheter (artikel 25)
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Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av 
genetiskt modifierade organismer 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— inrättande av förfaranden genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön 
(artikel 4–8) 

— inrättande av förfaranden för genetiskt modifierade organismer som är avsedda för direkt användning som livsmedel 
eller foder eller för bearbetning (artikel 9 och 10) och för genetiskt modifierade organismer som är avsedda för 
innesluten användning (artikel 11) 

— inrättande av förfaranden för identifiering och åtföljande dokumentation (artikel 12) och för anmälan av transitering 
av genetiskt modifierade organismer (artikel 13) 

— inrättande av ett system för säkerställande av konfidentialitet (artikel 16) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i förordningen ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modi
fierade mikroorganismer 

— antagande av nationell lagstiftning och utseende av behörig myndighet/behöriga myndigheter 

— klassificering av GMM och säkerställande av att användarna utför riskbedömningar (artikel 4) 

— tillämpning av de allmänna principer och de lämpliga inneslutningsåtgärder och andra skyddsåtgärder som anges i 
bilaga IV (artikel 5) 

— inrättande av anmälningsförfaranden (artiklarna 6–9) 

— fastställande av kriterier för beredskapsplaner (artiklarna 13–15) 

— inrättande av ett system för säkerställande av konfidentialitet (artikel 18) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
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BILAGA XXXI TILL KAPITEL 6 

MILJÖ 

Ukrainas genomförande av Kyotoprotokollet, inbegripet alla behörighetskriterier för att fullt ut få använda Kyotomeka
nismerna. 

Utarbetande av en handlingsplan för långsiktig (dvs. efter 2012) begränsning av och anpassning till klimatförändringarna 

Utarbetande och genomförande av långsiktiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
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BILAGA XXXII TILL KAPITEL 7 

TRANSPORTER 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

1. Vägtransport 

Tekniska villkor 

Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anord
ningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för alla fordon som används i internationell godstransport inom 
ett år och för alla fordon som används i internationell persontransport inom tre år efter detta avtals ikraftträdande, 
samt för alla fordon som första gången registrerades efter den 1 januari 2008 och som används i nationell transport 
inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och 
högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande för fordon registre
rade i EU endast under deras förflyttningar på vägar i det internationella Europavägnätet i enlighet med bilaga I till 
Europeiska överenskommelsen av den 15 november 1975 om trafik på internationella huvudvägar. Associeringsrådet 
ska fatta beslut om en utvidgning av tillämpningen av direktivets bestämmelser till hela vägnätet och alla fordon inom 
tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons och till
hörande släpfordons trafiksäkerhet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för alla fordon som används i internationell godstransport inom 
ett år och för alla fordon som används i internationell persontransport inom tre år efter detta avtals ikraftträdande, 
samt för alla övriga fordon inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Säkerhetsvillkor 

Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort 

— Införande av körkortskategorierna (artikel 3) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— Villkor för utfärdande av körkort (artiklarna 4, 5, 6 och 7) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

— Krav för förarprov (bilagorna II och III) 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för alla transporter av farligt gods i internationell vägtrafik inom 
ett år efter detta avtals ikraftträdande och för alla transporter av farligt gods i nationell vägtrafik inom tre år efter detta 
avtals ikraftträdande. 

Sociala villkor 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) 
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras för nationella transporter inom fem år efter detta avtals 
ikraftträdande. 

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras för nationella transporter inom fem år efter detta avtals 
ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av 
rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om 
upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för nationella transporter inom fem år efter detta avtals ikraft
trädande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler 
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets 
direktiv 96/26/EG 

— Artiklarna 3, 4, 5, 6, 7 (utan penningvärdet av de ekonomiska resurserna), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och bilaga I 

Tidsplan: Dessa bestämmelser i förordningen ska genomföras för alla transportföretag som bedriver internationell 
trafik inom tre år och för alla andra företag inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer 
som utför mobilt arbete avseende vägtransporter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande för internationell 
transport och inom fem år efter detta avtals ikraftträdande för nationell transport. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbild
ning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) 
nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande för förare som utför 
internationella transporter och inom fem år efter detta avtals ikraftträdande för förare som utför nationella transporter. 

Skattevillkor 

Direktiv 99/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras så fort Ukraina beslutar att införa tullar eller avgifter för 
användningen av landets infrastruktur.
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2. Järnvägstransport 

Tillträde till marknader och infrastruktur 

Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar 

— Införande av förvaltningsmässigt oberoende och förbättring av den ekonomiska situationen (artiklarna 2, 3, 4, 5 
och 9) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

— Särskiljande av förvaltningen av infrastruktur från transportverksamheten (artiklarna 6, 7 och 8) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag 

— Införande av tillstånd på de villkor som förtecknas i artiklarna 1, 2, 3, 4 (förutom artikel 4.5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 och 15 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, 
uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägs
nät för konkurrenskraftig godstrafik 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Tekniska villkor och säkerhetsvillkor 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar 
och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 
(järnvägssäkerhetsdirektivet) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare 
som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt artikel 9.2 i detta direktiv som gör det möjligt för Ukraina att tillämpa strängare krav än 
de som för närvarande gäller enligt ukrainsk lagstiftning. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för alla transporter av farligt gods i internationell järnvägstrafik 
från den dag då detta avtal träder i kraft och för alla transporter av farligt gods i nationell järnvägstrafik inom åtta år 
efter detta avtals ikraftträdande.
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Standardisering av räkenskaper och statistik 

Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens 
redovisning 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Interoperabilitet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägs
systemet inom gemenskapen (omarbetning) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kombinerad transport 

Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad 
transport av gods mellan medlemsstaterna 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande. 

Andra aspekter 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg 
och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen, förutom artikel 7.2, ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraft
trädande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldig
heter för tågresenärer 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom åtta år efter detta avtals ikraftträdande och för 
artiklarna 13, 16 och 17 ska associeringsrådet besluta om tidsfristen för genomförandet. 

3. Lufttransport 

— Ingående och genomförande av ett övergripande avtal om ett gemensamt luftrum. 

— Säkerställande av genomförande och samordnad utveckling av bilaterala luftfartsavtal mellan Ukraina och EU:s 
medlemsstater, ändrade genom ”det horisontella avtalet”, utan att det påverkar ingåendet av avtalet om ett gemen
samt luftrum. 

4. Sjöfart 

Sjösäkerhet – flaggstat / klassificeringssällskap 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för 
organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.

SV L 161/1964 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



Hamnstat 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Transportörens skadeståndsansvar vid passagerarbefordran 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Inter
nationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadestånds
ansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Övervakning av sjötrafik 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

Tekniska och operativa bestämmelser 

Passagerarfartyg 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhets
normer för passagerarfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av 
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Oljetankfartyg 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av 
krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 2978/94 

Tidsplanen för utfasning av tankfartyg med enkelskrov ska följa planen i Marpol-konventionen från 1973. 

Bulkfartyg 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav 
och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.
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Besättning 

Direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Miljö 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn 
för fartygsgenererat avfall och lastrester 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska 
föreningar på fartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Tekniska villkor 

Direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i 
medlemsstaterna och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 
2002 som gällde fram till den 18 maj 2012 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Sociala villkor 

Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts 
av European Community Shipowners' Association (ECSA) och Federation of Transport Workers' Unions in the 
European Union (FST) - Bilaga: Europeiskt avtal om arbetstidens organisation för sjömän, förutom klausul 16 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, med undantag för 
klausul 16 som ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av 
bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Sjöfartsskydd 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet (förutom dem som rör kommissionens inspektioner) ska genomföras inom tre år 
efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på 
fartyg och i hamnanläggningar 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen (förutom dem som rör kommissionens inspektioner) ska genomföras inom 
tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

5. Transport på inre vattenvägar 

Marknadens funktion 

Rådets direktiv 96/75/EG om system för befraktning och prissättning inom området nationella och internationella 
transporter av varor på inre vattenvägar inom gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.
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Tillträde till yrken 

Rådets direktiv 87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och internationell 
transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 96/50/EG om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbe
fordran på gemenskapens inre vattenvägar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Säkerhet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i 
inlandssjöfart 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom ramen för Donaukommissionen. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras för alla transporter på inre vattenvägar av farligt gods i 
internationell trafik inom ett år efter detta avtals ikraftträdande och för alla transporter på inre vattenvägar av farligt 
gods i nationell trafik inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Flodinformationstjänster 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformations
tjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.
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BILAGA XXXIII TILL KAPITEL 7 

TRANSPORTER 

1. Parterna inser vikten av att förbättra transportförbindelserna genom att göra dem smidigare, säkrare och mer pålitliga. 
Detta gynnar såväl EU som Ukraina. Parterna ska samarbeta för att utveckla ytterligare transportförbindelser särskilt 
genom att 

a) samarbeta politiskt, förbättra de administrativa förfarandena vid gränsövergångarna och undanröja flaskhalsar i 
infrastrukturen, 

b) samarbeta inom transportpanelen för det östliga partnerskapet, en resultatinriktad permanent ram för transport
samarbete mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet, 

c) samarbeta med internationella finansinstitut som kan bidra till bättre transporter, 

d) vidareutveckla ett ukrainskt samordnings- och informationssystem för att säkra en ändamålsenlig och överskådlig 
infrastrukturplanering som omfattar trafikledningssystem, uttagande av avgifter och finansiering, 

e) vidta åtgärder för att förenkla gränsövergångarna i enlighet med bestämmelserna i tulldelen av detta avtal som 
syftar till att förbättra transportnätets funktion för att öka smidigheten i transportflödena mellan Ukraina, regionala 
partner och EU, 

f) utbyta bästa praxis om alternativ för projektfinansiering (både infrastrukturåtgärder och horisontella åtgärder), 
bland annat offentlig-privata partnerskap, relevant lagstiftning och användaravgifter, 

g) vid behov ta hänsyn till miljöbestämmelserna i miljödelen av detta avtal, särskilt den strategiska miljöbedömningen, 
miljökonsekvensbedömningen samt direktiv med anknytning till natur och luftkvalitet, 

h) utveckla effektiva trafikledningssystem såsom ERTMS på regional nivå vilket sörjer för kostnadseffektivitet, inter
operabilitet och hög kvalitet. 

2. Parterna ska beakta de vägledande kartor som Ukraina ingett. Parterna ska samarbeta för att upprätta Ukrainas 
strategiska transportnät kopplat till TEN-T-nätet samt till nät i regionen. 

3. Parterna ska sträva efter att identifiera projekt av ömsesidigt intresse inom Ukrainas strategiska transportnät. 

4. Kartor
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BILAGA XXXIV TILL KAPITEL 13 

BOLAGSRÄTT, FÖRETAGSSTYRNING, REDOVISNING OCH REVISION 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968, ändrat genom direktiv 2003/58/EG, om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens 
och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976, ändrat genom direktiven 92/101/EEG och 2006/68/EG, om 
samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda 
bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas 
kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag, 
ändrat genom direktiv 2007/63/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag, 
ändrat genom direktiv 2007/63/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en 
medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat 
ansvar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av 21 april 2004 om uppköpserbjudanden 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven 
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring 
av direktiv 2001/34/EG
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares 
rättigheter i börsnoterade företag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
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BILAGA XXXV TILL KAPITEL 13 

BOLAGSRÄTT, FÖRETAGSSTYRNING, REDOVISNING OCH REVISION 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av 
bolag 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovis
ning 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
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BILAGA XXXVI TILL KAPITEL 13 

BOLAGSRÄTT, FÖRETAGSSTYRNING, REDOVISNING OCH REVISION 

— OECD:s principer för företagsstyrning. 

— Kommissionens rekommendation av den 14 december 2004 om att främja en lämplig ordning för ersättningen till 
ledande befattningshavare i börsnoterade bolag (2004/913/EG). 

— Kommissionens rekommendation av den 15 februari 2005 om uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter eller 
styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer (2005/162/EG). 

BILAGA XXXVII TILL KAPITEL 15 

AUDIOVISUELL POLITIK 

Ukraina åtar sig att inom de fastställda tidsramarna gradvis närma sin lagstiftning till följande: 

Direktiv 2007/65/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för 
television, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av 
vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella 
medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Den europeiska konventionen om gränsöverskridande television från 1989 

Tidsplan: Ej tillämpligt.
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BILAGA XXXVIII TILL KAPITEL 17 

JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 

De förtecknade förordningarna, direktiven, besluten, rekommendationerna och meddelandena ska fungera som referens 
när den ukrainska parten överväger att gradvis tillnärma lagstiftningen inom en särskild sektor eller om en särskild 
produkt. 

Kvalitetspolitik 

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteck
ningar för jordbruksprodukter och livsmedel 

Kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpnings
bestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker 

Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, 
nämligen avdelning III ”Regleringsåtgärder” och artikel 117 om kontroller, upphävd genom förordning (EG) 491/2009 av 
den 25 maj 2009 och införlivad i rådets förordning om en samlad marknadsordning (EG) nr 1234/2007 av den 
22 oktober 2007 

Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) 
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stöd
program, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn, nämligen avdelning V ”Kont
roller inom vinsektorn” 

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruks
produkter och livsmedel 

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning 
(EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel 

Ekologisk odling 

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska 
produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produk
tion, märkning och kontroll 

Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets för
ordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer 

Genetiskt modifierade grödor 

Kommissionens rekommendation av den 23 juli 2003 om riktlinjer för utarbetande av nationella strategier och bästa 
praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk 

Biologisk mångfald 

Rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett gemenskapsprogram för bevarande, 
karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1467/94
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Saluföringsnormer för växter, frön av växter, produkter som härrör från växter, frukter och grönsaker 

Kommissionens förordning (EEG) nr 890/78 av den 28 april 1978 om närmare bestämmelser om certifiering av humle 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad mark
nadsordning”) 

Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av 
humle och humleprodukter 

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland (kodi
fierad version) 

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter 

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder 

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd 

Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar 

Rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än 
utsäde 

Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda 
för fruktproduktion 

Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter 

Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial 

Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester 
och om lämpliga analysmetoder 

Rådets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter avsedda som 
människoföda och i livsmedel med tillsatta oljor och fetter 

Artikel 52 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stöd
system för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, 
(EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 
och (EG) nr 2529/2001 

Artikel 157 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam orga
nisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en 
samlad marknadsordning”) 

Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter
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Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde 

Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter 

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis 

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförande
bestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja 

Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter 

Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 av den 13 juni 2002 om saluföringsnormer för olivolja 

Artiklarna 123, 126, 177 och 178 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av 
en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”för
ordningen om en samlad marknadsordning”) 

Artiklarna 171cg, 171ch och 171cj i rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som 
avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror 

Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som 
livsmedel 

Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda 
som livsmedel 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe och cikoriaextrakt 

Kommissionens förordning (EG) nr 223/2008 av den 12 mars 2008 om villkor och förfaranden för erkännande av 
producentorganisationer för silkesodlare 

Rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som 
livsmedel 

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets för
ordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker 

Handelsnormer för levande djur och animaliska produkter 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad mark
nadsordning”) 

Kommissionens förordning (EG) nr 566/2008 av den 18 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla
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Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött 

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens 
skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa 

Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar 

Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter 

Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007 av den 23 april 2007 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets för
ordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteck
ningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter (kodifierad version) 

Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis 
dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel 

Kommissionens förordning (EG) nr 273/2008 av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1255/1999 när det gäller de metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölk
produkter 

Rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för 
slaktkroppar av gris 

Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött 

Rättelse till rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung
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BILAGA XXXIX TILL KAPITEL 20 

KONSUMENTSKYDD 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Produktsäkerhet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, 
på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas 
hälsa och säkerhet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens beslut av den 21 april 2008 om skyldighet för medlemsstaterna att se till att magnetleksaker som släpps 
ut eller tillhandahålls på marknaden är försedda med en varningstext om de hälso- och säkerhetsrisker de utgör 
(2008/329/EG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i beslutet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens beslut av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller 
leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden (2006/502/EG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i beslutet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Saluföring 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med pris
märkning av varor som erbjuds konsumenter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Avtalsrätt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av 
konsumentvaror och härmed förknippade garantier 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Oskäliga avtalsvillkor 

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal – Rådets och 
parlamentets uttalande artikel 6.1 – Kommissionens uttalande artikel 3.1 första strecksatsen
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av 
avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Hemförsäljning 

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta 
affärslokaler 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Finansiella tjänster 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella 
tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Konsumtionskredit 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande 
av rådets direktiv 87/102/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Prövningsmöjligheter 

Rekommendation om principer som ska tillämpas vid lösning av tvister utanför domstol (98/257/EG) Kommissionens 
rekommendation av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för för
faranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs. 

Rekommendation om tvister som görs upp i godo utanför domstol (2001/310/EG) Kommissionens rekommendation av 
den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister 
som görs upp i godo 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs. 

Verkställighet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda kon
sumenternas intressen 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Konsumentskyddssamarbete (förordning) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssam
arbete”) 

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1979



BILAGA XL TILL KAPITEL 21 

SAMARBETE OM SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH LIKA MÖJLIGHETER 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Arbetsrätt 

Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler 
som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och 
EFS – Bilaga: Ramavtal om deltidsarbete 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva upp
sägningar 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för infor
mation till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen – Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om arbetstagarrepresentation 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Antidiskriminering och jämställdhet 

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 
deras ras eller etniska ursprung 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor 
och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om social trygghet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. Arbetsplatser som 
redan tagits i bruk före det slutdatum när detta direktiv ska ha genomförts ska uppfylla de minimikrav för säkerhet och 
hälsa som anges i bilaga II senast sex år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares an
vändning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. Arbetsutrustning som 
redan ställts till arbetstagarnas förfogande på företaget och/eller i verksamheten senast det slutdatum när detta direktiv ska 
ha genomförts ska uppfylla minimikraven i bilagan senast sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG av den 27 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 89/655/EEG om 
minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. Arbetsplatser som 
redan tagits i bruk före datumet för genomförandet av detta direktiv ska uppfylla de minimikrav för säkerhet och hälsa 
som anges i bilagan snarast möjligt och senast fem år efter detta datum. 

Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. Arbetsplatser som 
redan tagits i bruk före datumet för genomförandet av detta direktiv ska uppfylla de minimikrav för säkerhet och hälsa 
som anges i bilagan snarast möjligt och senast nio år efter detta datum. 

Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares an
vändning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga bygg
arbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i 
arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 om ändring av direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot 
risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG av den 27 mars 2003 om ändring av rådets direktiv 83/477/EEG om 
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 
89/391/EEG) – kodifiering av direktiv 90/394/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) – kodifiering av 
direktiv 90/679/EEG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och 
säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom sju år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband 
med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av 
säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete ombord på 
fiskefartyg (trettonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk 
behandling ombord på fartyg 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster 
där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG)
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 91/322/EEG av den 29 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande 
av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska grän
svärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har 
samband med kemiska agenser i arbetet 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2006/15/EG om en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets 
direktiv 98/24/EG och om ändring av direktiv 91/322/EEG och 2000/39/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tio år efter detta avtals ikraftträdande. 

När detta avtal har trätt i kraft ska associeringsrådet fastställa tidsplanen för Ukrainas genomförande av följande direktiv: 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa 
avseenden 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)
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BILAGA XLI TILL KAPITEL 22 

FOLKHÄLSA 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

Tobak 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Rådets rekommendation av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare 
tobakskontroll 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs 

Överförbara sjukdomar 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemio
logisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras från den dag då detta avtal träder i kraft. 

Kommissionens beslut 2000/96/EG av den 22 december 1999 om de smittsamma sjukdomar som successivt skall 
omfattas av gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras från den dag då detta avtal träder i kraft. 

Kommissionens beslut 2002/253/EG av den 19 mars 2002 om fastställande av falldefinitioner för rapportering av 
smittsamma sjukdomar till gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras från den dag då detta avtal träder i kraft. 

Blod 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhets
normer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om 
ändring av direktiv 2001/83/EG 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2004/33/EG av den 22 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/98/EG i fråga om vissa tekniska krav på blod och blodkomponenter 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2005/62/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/98/EG när det gäller gemenskapens standarder och specifikationer angående kvalitetssystem för blodcen
traler
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Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

Vävnader, celler och organ 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhets
normer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga väv
nader och celler 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2006/17/EG av den 8 februari 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader 
och celler 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska 
krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler 

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom två år efter detta avtals ikraftträdande. 

Psykisk hälsa – narkotikaberoende 

Rådets rekommendation av den 18 juni 2003 om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade skador i samband 
med narkotikamissbruk (2003/488/EG) 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs. 

Alkohol 

Rådets rekommendation av den 5 juni 2001 om unga människors, i synnerhet barns och tonåringars alkoholkonsumtion 
(2001/458/EG) 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs. 

Cancer 

Rådets rekommendation av den 2 december 2003 om cancerscreening (2003/878/EG) 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs. 

Förebyggande av skador och främjande av säkerhet 

Rådets rekommendation av den 31 maj 2007 om förebyggande av skador och främjande av säkerhet 

Tidsplan: Inget lagstiftningsinitiativ behövs.
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BILAGA XLII TILL KAPITEL 23 

ALLMÄN OCH YRKESINRIKTAD UTBILDNING SAMT UNGDOMSFRÅGOR 

— Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om 
kvalitetssäkring i den högre utbildningen (2006/143/EG) 

— Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifika
tioner för livslångt lärande (2008/C 111/01).
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BILAGOR TILL AVDELNING VI: FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

BILAGA XLIII TILL AVDELNING VI 

FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

Bestämmelser om bedrägeribekämpning och kontroll 

Definitioner 

I avdelning VI (Finansiellt samarbete med bestämmelser om bedrägeribekämpning) i detta avtal gäller följande definitioner: 

oegentlighet: varje överträdelse av en bestämmelse i EU-rätten, detta avtal eller därav följande överenskommelser och avtal, 
som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda 
till en negativ ekonomisk effekt för EU:s allmänna budget eller budgetar som EU förvaltar, antingen genom en otillbörlig 
utgift eller genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som uppbärs direkt för EU:s 
räkning. 

bedrägeri: varje avsiktlig handling eller underlåtenhet som avser 

a) användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att 
medel från EU:s allmänna budget eller från de budgetar som förvaltas av EU eller för EU:s räkning otillbörligen 
uppbärs eller innehålls, 

b) undanhållande av information som ska lämnas i enlighet med särskilda föreskrifter, om gärningen har samma effekt, 

c) användning av sådana medel för andra syften än dem som medlen ursprungligen har beviljats för. 

bestickning: varje avsiktlig handling som utförs av en person för att direkt eller genom tredje man utlova eller bevilja en 
förmån, oavsett art, till en tjänsteman, för egen räkning eller för tredje mans räkning, för att denne på ett sätt som strider 
mot hans officiella förpliktelser ska utföra eller underlåta att utföra en handling i tjänsten eller vid utövandet av tjänsten 
och som skadar eller kan skada EU:s finansiella intressen. 

mutbrott: varje avsiktlig handling som utförs av en tjänsteman för att, direkt eller genom tredje man, för egen räkning eller 
för tredje mans räkning, begära eller ta emot förmåner, oavsett art, eller att acceptera löften härom för att på ett sätt som 
strider mot hans officiella förpliktelser utföra eller inte utföra en handling i tjänsten eller vid utövandet av tjänsten, och 
som skadar eller kan skada EU:s finansiella intressen. 

intressekonflikt: intressekonflikt anses föreligga i varje situation som skulle kunna skapa tvivel om personalens förmåga att 
agera på ett opartiskt och objektivt sätt av familjeskäl, känslomässiga skäl eller på grund av politisk eller nationell 
koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med en anbudsgivare, sökande eller mottagare, eller 
som rimligen skulle kunna förefalla göra det i en extern tredje parts ögon. 

felaktigt utbetald: med detta avses att en utbetalning har gjorts i strid med de bestämmelser som gäller för EU-medel. 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning: Europeiska kommissionens specialiserade avdelning för bedrägeribekämpning. 
Byrån är operativt oberoende och ansvarar för att utföra administrativa utredningar som syftar till att bekämpa bedrägeri, 
korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot EU:s finansiella intressen, i enlighet med kommissionens 
beslut av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF), Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter. 

statligt finansieringsorgan: den behöriga verkställande myndighet i Ukraina som har mottagit finansiella medel från EU i 
syfte att genomföra EU:s ekonomiska stöd.
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Artikel 1 

Utbyte av information och ytterligare operativt samarbete 

1. För att säkerställa att denna bilaga genomförs på rätt sätt ska behöriga myndigheter i Ukraina och EU regelbundet 
utbyta information, och de ska genomföra samråd när en av parterna begär detta. 

2. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning får enas med sin ukrainska motpart om ytterligare samarbete inom 
området bedrägeribekämpning, inbegripet operativa arrangemang med de ukrainska myndigheterna när det gäller sär
skilda utredningar. 

3. När det gäller överlämnande av personuppgifter tillämpas artikel 10 i bilaga XLIII till detta avtal. 

Artikel 2 

Förebyggande av oegentligheter, bedrägeri och korruption 

1. Myndigheterna i Ukraina och EU ska regelbundet kontrollera att de insatser som finansierats med EU-medel har 
genomförts korrekt. De ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda oegentligheter och bedrägeri. 

2. Myndigheterna i Ukraina och EU ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda all bestickning och alla 
mutbrott samt utesluta alla intressekonflikter i alla skeden av upphandlingsförfarandet eller förfarandet för bidragsbevil
jande eller i genomförandet av därmed sammanhängande avtal. 

3. De ukrainska myndigheterna ska underrätta kommissionen om eventuella förebyggande åtgärder som vidtagits. När 
så är lämpligt ska kommissionen underrätta de ukrainska myndigheterna om hur dess förebyggande åtgärder utvecklas. 

4. När det gäller genomförandet av ekonomiska stödinstrument genom decentraliserad förvaltning och indirekt cen
traliserad förvaltning ska kommissionen ha rätt att erhålla bevis i enlighet med artikel 56 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002. 

Den ska också ha rätt att erhålla bevis på att upphandlings- och bidragsförfarandena följer principerna om insyn, 
likabehandling och icke-diskriminering, förhindra eventuella intressekonflikter, erbjuda garantier som är likvärdiga med 
internationellt godtagna normer och sörja för överensstämmelse med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning. 

I detta syfte ska de behöriga ukrainska myndigheterna inom rimlig tid tillhandahålla kommissionen all sådan information 
med anknytning till genomförandet av EU-medel som kommissionen begär och ska utan dröjsmål underrätta kom
missionen om alla väsentliga ändringar i sina förfaranden eller system. 

5. När de ukrainska myndigheterna inför eller genomför nya förebyggande åtgärder får de utnyttja kommissionens 
sakkunskap. 

Artikel 3 

Utredning och lagföring 

Parterna ska sörja för att misstänkta och faktiska fall av bedrägeri, korruption eller varje annan oegentlighet, inbegripet 
intressekonflikter, utreds och lagförs efter nationella kontroller eller EU-kontroller. När så är lämpligt får Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning bistå de behöriga ukrainska myndigheterna i denna uppgift. 

Artikel 4 

Anmälan av oegentligheter 

1. De behöriga ukrainska myndigheterna ska utan dröjsmål till kommissionen överlämna all information som har 
kommit till deras kännedom och som rör misstänkta eller faktiska fall av bedrägeri, korruption eller varje annan 
oegentlighet, inbegripet intressekonflikter, i samband med genomförandet av EU-medel. Vid misstanke om bedrägeri 
eller korruption ska Europeiska byrån för bedrägeribekämpning också underrättas. 

2. De behöriga ukrainska myndigheterna ska också rapportera om alla åtgärder som vidtas i samband med sakupp
gifter som anmäls i enlighet med denna artikel. Om det inte föreligger några misstänkta eller faktiska fall av bedrägeri, 
korruption eller andra oegentligheter att rapportera ska de behöriga ukrainska myndigheterna underrätta kommissionen 
efter utgången av varje kalenderår.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/1989



3. Kommissionen ska vid behov till de behöriga ukrainska myndigheterna lämna relevant information om trender och 
arbetssätt när det gäller bedrägeri och korruption. 

4. Associeringsrådet ska fastställa metoderna för överföring av information från de behöriga ukrainska myndigheterna 
till kommissionen. 

Artikel 5 

Revision 

1. Kommissionen och Europeiska revisionsrätten ska undersöka om alla utgifter i samband med genomförandet av EU- 
medel har varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund. 

Revisioner ska utföras på grundval av både åtaganden och betalningar. De ska grunda sig på räkenskapshandlingar och 
om nödvändigt utföras på plats i lokalerna hos enheter som förvaltar eller deltar i genomförandet av EU-medel. 
Revisionerna får utföras innan räkenskaperna för räkenskapsåret i fråga avslutas och under en period av fem år från 
den dag då slutbetalningen gjordes. 

Kommissionens inspektörer eller andra personer som bemyndigats av kommissionen eller Europeiska revisionsrätten får 
utföra dokumentkontroller eller kontroller på plats och revisioner i lokalerna hos enheter som förvaltar eller deltar i 
genomförandet av EU-medel och hos deras underleverantörer i Ukraina. 

2. Kommissionen och Europeiska revisionsrätten ska i rimlig omfattning ges tillträde till anläggningar, arbeten och 
dokument, samt till all information, däribland i elektronisk form, som är nödvändig för att dessa revisioner ska kunna 
genomföras. Alla offentliga institutioner i Ukraina bör underrättas om denna rätt till tillträde och den bör uttryckligen 
anges i de avtal som ingås för att genomföra de instrument som det hänvisas till i detta avtal. 

3. De kontroller och revisioner som beskrivs ovan är tillämpliga på alla uppdragstagare och underleverantörer som har 
mottagit EU-medel direkt eller indirekt. När de utför sina uppgifter ska Europeiska revisionsrätten och de ukrainska 
revisionsorganen samarbeta i en anda av förtroende och samtidigt bevara sitt oberoende. 

Artikel 6 

Kontroller på plats 

1. Inom ramen för detta avtal ska Europeiska byrån för bedrägeribekämpning vara bemyndigad att utföra kontroller 
och inspektioner på plats för att skydda EU:s finansiella intressen mot bedrägeri och andra oegentligheter på Ukrainas 
territorium, i överensstämmelse med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 11 november 
1996. 

När de utför dessa kontroller och inspektioner på plats ska tjänstemännen vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
när så är lämpligt ta hänsyn till bestämmelserna i Ukrainas lagstiftning. 

2. Kontrollerna och inspektionerna på plats ska förberedas och utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i 
nära samarbete med de behöriga bedrägeribekämpande myndigheterna i Ukraina. 

De ukrainska myndigheterna ska underrättas om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för kontrollerna och 
inspektionerna, så att de kan lämna all den hjälp som behövs. För detta ändamål får tjänstemän från behöriga ukrainska 
myndigheter delta i kontroller och inspektioner på plats. 

3. Om de berörda ukrainska myndigheterna anmäler sitt intresse får kontrollerna och inspektionerna på plats utföras 
gemensamt av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och de ukrainska myndigheterna. 

4. Om mottagarna av EU-medel motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, ska de ukrainska myndigheterna, 
inom ramen för sina nationella bestämmelser, lämna tjänstemännen vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
erforderligt bistånd så att de kan genomföra den kontroll eller inspektion på plats som de blivit ålagda att göra.
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Artikel 7 

Administrativa åtgärder och påföljder 

Utan att det påverkar tillämpningen av Ukrainas lagstiftning får kommissionen tillgripa administrativa åtgärder och 
påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 
18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. 

Artikel 8 

Återkrav 

1. De ukrainska myndigheterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att till det statliga finansieringsorganet driva in EU- 
medel som utbetalats felaktigt. 

Om de ukrainska myndigheterna har anförtrotts att genomföra EU-medel har kommissionen rätt att återkräva EU-medel 
som utbetalats felaktigt, särskilt genom finansiella korrigeringar. Kommissionen ska ta hänsyn till de åtgärder som de 
ukrainska myndigheterna har vidtagit för att förhindra att de berörda EU-medlen går förlorade. 

Kommissionen ska samråda med Ukraina i frågan innan den fattar något beslut om återkrav. Tvister om återkrav ska 
diskuteras i associeringsrådet. 

2. Om kommissionen genomför EU-medel direkt eller indirekt genom att anförtro tredje parter uppgifter för genom
förande av budgeten, ska beslut, som kommissionen fattar inom tillämpningsområdet för kapitlet om finansiellt sam
arbete i detta avtal och som medför betalningsskyldighet för andra än stater, vara verkställbara i Ukraina i överens
stämmelse med följande principer: 

a) Verkställigheten ska styras av de civilprocessrättsliga regler som är i kraft i Ukraina. Verkställighetsordern ska bifogas 
beslutet utan att det krävs andra formaliteter än verifiering av beslutets äkthet av den nationella myndighet som 
Ukrainas regering ska utse för detta ändamål och som ska meddelas kommissionen och Europeiska unionens domstol. 

b) När dessa formaliteter har uppfyllts på begäran av den berörda parten, får denna inleda ett verkställighetsförfarande i 
enlighet med ukrainsk lagstiftning genom att vända sig direkt till den behöriga myndigheten. 

c) Verkställigheten får skjutas upp endast genom beslut av domstolen. Domstolarna i Ukraina ska dock vara behöriga att 
pröva klagomål om att verkställigheten inte genomförts korrekt. 

3. De myndigheter som Ukrainas regering har utsett ska utfärda verkställighetsordern utan annan kontroll än verifie
ring av aktens äkthet. Verkställigheten ska ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i Ukraina. Det är 
Europeiska unionens domstol som ansvarar för kontrollen av att det verkställbara beslutet är lagligt. 

4. Domar som Europeiska unionens domstol utfärdar på grundval av en skiljedomsklausul i ett avtal inom ramen för 
denna bilaga ska vara verkställbara på samma villkor. 

Artikel 9 

Sekretess 

Uppgifter som meddelats eller erhållits i enlighet med denna bilaga, oavsett form, ska omfattas av tystnadsplikt och ges 
samma skydd som motsvarande uppgifter har enligt ukrainsk lagstiftning, samt enligt de motsvarande bestämmelser som 
är tillämpliga på EU-institutionerna. Uppgifterna får endast överlämnas till personer inom EU-institutionerna, i medlems
staterna eller i Ukraina som i kraft av sin befattning ska ha vetskap om dem, och de får inte användas i andra syften än 
för att säkerställa ett effektivt skydd av parternas finansiella intressen.
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Artikel 10 

Uppgiftsskydd 

1. Meddelande av personuppgifter ska äga rum endast om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och 
ska göras av de behöriga myndigheterna i Ukraina eller EU, beroende på omständigheterna. När personuppgifter med
delas, behandlas eller bearbetas i ett särskilt ärende ska de behöriga myndigheterna i Ukraina, i enlighet med artikel 15, 
följa relevant ukrainsk lagstiftning och EU:s myndigheter ska följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemen
skapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. 

2. I synnerhet ska normerna i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter, som undertecknades den 28 januari 1981 (ETS nr 108), och tilläggsprotokollet till konventionen om 
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter beträffande tillsynsmyndigheter och internationella 
flöden av uppgifter, som undertecknades den 8 november 2001 (ETS nr 181), tillämpas på sådana meddelanden. 

3. Dessutom gäller följande principer: 

a) Både den underrättande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att 
vid behov säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer 
med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta eller exakta eller om de 
är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av 
eventuell rättelse, utplåning eller blockering. 

b) Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har 
använts och om de resultat som uppnåtts av detta. 

c) Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ 
krävs att den underrättande myndigheten i förväg ger sitt samtycke. 

d) De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av 
personuppgifter.
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BILAGA XLIV TILL AVDELNING VI 

FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna: 

— Konvention om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995: 

— Artikel 1 – Allmänna bestämmelser, definitioner. 

— Artikel 2.1 genom att vidta de åtgärder som krävs för att sådana gärningar som avses i artikel 1, liksom medverkan, 
anstiftan eller försök till sådana gärningar som avses i artikel 1.1, beläggs med effektiva, proportionella och avskräc
kande straffrättsliga påföljder. 

— Artikel 3 – Straffrättsligt ansvar för företagsledare. 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Protokoll till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen: 

— Artiklarna 1.1 c och 1.2 – Relevanta definitioner 

— Artikel 2 – Mutbrott 

— Artikel 3 – Bestickning 

— Artikel 5.1 genom att vidta de åtgärder som krävs för att sådana gärningar som avses i artiklarna 2 och 3, liksom 
medverkan och anstiftan till sådana gärningar, beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga 
påföljder. 

— Artikel 7 i den mån den hänvisar till artikel 3 i konventionen. 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande. 

Andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen: 

— Artikel 1 – Definitioner 

— Artikel 2 – Penningtvätt 

— Artikel 3 – Juridiska personers ansvar 

— Artikel 4 – Påföljder för juridiska personer 

— Artikel 12 i den mån den hänvisar till artikel 3 i konventionen. 

Tidsplan: Dessa bestämmelser ska genomföras inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.
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PROTOKOLL I 

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete 

INNEHÅLL 

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 Definitioner 

AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” 

Artikel 2 Allmänna villkor 

Artikel 3 Kumulation i Europeiska unionen 

Artikel 4 Kumulation i Ukraina 

Artikel 5 Helt framställda produkter 

Artikel 6 Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter 

Artikel 7 Otillräcklig bearbetning eller behandling 

Artikel 8 Bedömningsenhet 

Artikel 9 Tillbehör, reservdelar och verktyg 

Artikel 10 Satser 

Artikel 11 Neutrala element 

AVDELNING III TERRITORIELLA VILLKOR 

Artikel 12 Territorialprincip 

Artikel 13 Direkttransport 

Artikel 14 Utställningar 

AVDELNING IV TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE 

Artikel 15 Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar 

AVDELNING V URSPRUNGSINTYG 

Artikel 16 Allmänna villkor 

Artikel 17 Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 

Artikel 18 Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand 

Artikel 19 Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 

Artikel 20 Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg 

Artikel 21 Bokföringsmässig uppdelning 

Artikel 22 Villkor för upprättande av en fakturadeklaration
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Artikel 23 Godkänd exportör 

Artikel 24 Ursprungsintygs giltighet 

Artikel 25 Uppvisande av ursprungsintyg 

Artikel 26 Import i delleveranser 

Artikel 27 Undantag från krav på ursprungsintyg 

Artikel 28 Styrkande handlingar 

Artikel 29 Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar 

Artikel 30 Avvikelser och formella fel 

Artikel 31 Belopp i euro 

AVDELNING VI BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE 

Artikel 32 Ömsesidigt bistånd 

Artikel 33 Kontroll av ursprungsintyg 

Artikel 34 Tvistelösning 

Artikel 35 Sanktioner 

Artikel 36 Frizoner 

AVDELNING VII CEUTA OCH MELILLA 

Artikel 37 Tillämpning av protokollet 

Artikel 38 Särskilda villkor 

AVDELNING VIII SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 39 Ändringar av protokollet 

BILAGOR 

Bilaga I: Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II 

Bilaga II: Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den till
verkade produkten ska få ursprungsstatus 

Bilaga III: Förlaga till varucertifikat EUR.1 och till ansökan om varucertifikat EUR.1 

Bilaga IV: Fakturadeklaration 

Gemensamma förklaringar 

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra 

Gemensam förklaring om Republiken San Marino 

Gemensam förklaring om översynen av ursprungsreglerna i protokoll 1
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AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 

a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder, 

b) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt, 

c) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess, 

d) varor: både material och produkter, 

e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i allmänna tull- och 
handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning), 

f) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i Europeiska unionen eller i Ukraina i 
vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är 
inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas 
när den framställda produkten exporteras, 

g) värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är 
känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i Europeiska unionen eller i 
Ukraina, 

h) värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i led g, 

i) mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de övriga 
länder som avses i artiklarna 3 och 4 i detta protokoll eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det 
första fastställbara pris som betalats för materialet i Europeiska unionen eller i Ukraina, 

j) kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet 
för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoniserade systemet eller HS, 

k) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer, 

l) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda 
transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av 
en enda faktura, 

m) territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.
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AVDELNING II 

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” 

Artikel 2 

Allmänna villkor 

1. Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i Europeiska unionen: 

a) Produkter som helt framställts i Europeiska unionen enligt artikel 5 i detta protokoll. 

b) Produkter som framställts i Europeiska unionen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta 
material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Europeiska unionen enligt artikel 6 i detta protokoll. 

2. Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i Ukraina: 

a) Produkter som helt framställts i Ukraina enligt artikel 5 i detta protokoll. 

b) Produkter som framställts i Ukraina och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har 
genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Ukraina enligt artikel 6 i detta protokoll. 

Artikel 3 

Kumulation i Europeiska unionen 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 i detta protokoll ska produkter anses ha ursprung i 
Europeiska unionen om de har framställts där och innehåller material som har ursprung i Ukraina i enlighet med 
bestämmelserna i protokollet om ursprungsregler som bifogats avtalet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i 
Europeiska unionen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7 i detta protokoll. Sådant material behöver inte 
ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling. 

Artikel 4 

Kumulation i Ukraina 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 i detta protokoll ska produkter anses ha ursprung i 
Ukraina om de har framställts där och innehåller material som har ursprung i Europeiska unionen i enlighet med 
bestämmelserna i protokollet om ursprungsregler som bifogats avtalet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i 
Ukraina är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7 i detta protokoll. Sådant material behöver inte ha 
genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling. 

Artikel 5 

Helt framställda produkter 

1. Följande produkter ska anses som helt framställda i Europeiska unionen eller i Ukraina: 

a) Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten. 

b) Vegetabiliska produkter som har skördats där. 

c) Levande djur som har fötts och uppfötts där.
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d) Produkter som har erhållits från levande djur som har uppfötts där. 

e) Produkter från jakt eller fiske som har bedrivits där. 

f) Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför Europeiska unionens eller Ukrainas 
territorialvatten av deras fartyg. 

g) Produkter som har framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i led f. 

h) Begagnade varor som har insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet 
begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall. 

i) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som har ägt rum där. 

j) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att 
de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager. 

k) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j. 

2. Med deras fartyg och deras fabriksfartyg i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg 

a) som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina, 

b) som för en av Europeiska unionens medlemsstaters eller Ukrainas flagg, 

c) som ägs till minst 50 % av medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina, eller av ett företag 
med huvudkontor i en medlemsstat eller i Ukraina, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i 
tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i en av Europeiska 
unionens medlemsstater eller i Ukraina och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften 
av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater, 

d) vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina, 

och 

e) vars besättning till minst 75 % består av medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina. 

Artikel 6 

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter 

1. Vid tillämpningen av artikel 2 i detta protokoll ska produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt 
bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II till detta protokoll är uppfyllda. 

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av avtalet vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial 
som används vid tillverkningen ska genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att 
uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de 
villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn ska tas till det icke- 
ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.
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2. Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid 
tillverkningen av en produkt ändå användas, om 

a) dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik, 

b) inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom till
lämpning av denna punkt. 

Denna punkt ska inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet. 

3. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om inte annat följer av artikel 7 i detta protokoll. 

Artikel 7 

Otillräcklig bearbetning eller behandling 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig 
bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 i detta protokoll 
är uppfyllda: 

a) Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring. 

b) Uppdelning eller sammanföring av kollin. 

c) Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar. 

d) Strykning eller pressning av textilier. 

e) Enklare målning eller polering. 

f) Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris. 

g) Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristallsocker. 

h) Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker. 

i) Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning. 

j) Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av 
artiklar i satser). 

k) Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga 
enklare förpackningsåtgärder. 

l) Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på 
produkter eller på deras förpackningar. 

m) Enklare blandning av produkter, även av olika slag, inklusive blandning av socker med något material. 

n) Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i 
delar. 

o) En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n. 

p) Slakt av djur.
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2. Alla åtgärder som har vidtagits antingen i Europeiska unionen eller i Ukraina i fråga om en viss produkt ska beaktas 
tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten har genomgått ska anses vara otill
räcklig i den mening som avses i punkt 1. 

Artikel 8 

Bedömningsenhet 

1. Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska vara den särskilda produkt som 
anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur. 

Av detta följer att 

a) när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i 
Harmoniserade systemet, ska helheten utgöra bedömningsenheten, 

b) när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, 
ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll. 

2. Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsam
mans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med 
produkten. 

Artikel 9 

Tillbehör, reservdelar och verktyg 

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon 
ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, 
maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat. 

Artikel 10 

Satser 

Satser, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet, ska anses som ursprungsprodukter när 
alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke- 
ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte över
stiger 15 % av satsens pris fritt fabrik. 

Artikel 11 

Neutrala element 

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan 
ingå i tillverkningsprocessen: 

a) Energi och bränsle. 

b) Anläggningar och utrustning. 

c) Maskiner och verktyg. 

d) Varor som inte ingår i och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.
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AVDELNING III 

TERRITORIELLA VILLKOR 

Artikel 12 

Territorialprincip 

1. Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus ska vara uppfyllda i Europeiska unionen eller i Ukraina 
utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4 i detta protokoll samt punkt 3 i den här artikeln. 

2. Om ursprungsvaror som exporterats från Europeiska unionen eller Ukraina till ett annat land återinförs ska de, om 
inte annat följer av artiklarna 3 och 4 i detta protokoll, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som 
tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas 

a) att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, 

och 

b) att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott 
skick under tiden i det landet eller under exporten. 

3. Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II i detta protokoll ska inte påverkas av om material som 
exporterats från Europeiska unionen eller Ukraina och sedan återinförts dit har bearbetats eller behandlats utanför 
Europeiska unionen eller Ukraina, under förutsättning att 

a) materialet helt är framställt i Europeiska unionen eller Ukraina eller före export har bearbetats eller behandlats utöver 
de åtgärder som avses i artikel 7 i detta protokoll, 

och 

b) det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att 

i) de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet, 

och 

ii) det sammanlagda mervärde som har tillförts utanför Europeiska unionen eller Ukraina genom tillämpning av denna 
artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs. 

4. Vid tillämpning av punkt 3 ska de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II i detta 
protokoll inte gälla bearbetning eller behandling utanför Europeiska unionen eller Ukraina. I de fall då enligt förteck
ningen i bilaga II till detta protokoll ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke-ursprungsmaterial ska tillämpas 
för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke-ursprungsmaterial som lagts till 
produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna 
artikel erhållits utanför Europeiska unionen eller Ukraina emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen. 

5. Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med sammanlagda mervärde samtliga kostnader som uppstår utanför 
Europeiska unionen eller Ukraina, inbegripet värdet av material som lagts till där. 

6. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i 
förteckningen i bilaga II till detta protokoll eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den 
allmänna toleransregeln i artikel 6.2 i detta protokoll tillämpas.
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7. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmo
niserade systemet. 

8. Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför Europeiska unionen eller 
Ukraina ska ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden. 

Artikel 13 

Direkttransport 

1. Den förmånsbehandling som avses i avtalet ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta 
protokoll och som transporteras direkt mellan Europeiska unionen och Ukraina. Produkter som utgör en enda sändning 
får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa 
territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir 
föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick. 

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än Europeiska unionens eller Ukrainas. 

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas 

a) ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller 

b) ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller 

i) en exakt beskrivning av produkterna, 

ii) datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om 
de andra transportmedel som använts, 

och 

iii) uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller 

c) om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar. 

Artikel 14 

Utställningar 

1. Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än Europeiska unionen eller Ukraina och som 
efter utställningen sålts för att importeras till Europeiska unionen eller Ukraina ska vid importen omfattas av bestäm
melserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att 

a) en exportör har sänt produkterna från Europeiska unionen eller Ukraina till utställningslandet och ställt ut produk
terna där, 

b) exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i Europeiska unionen eller Ukraina,
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c) produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i, 

och att 

d) produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen. 

2. Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V i detta protokoll och på 
vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid 
behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på 
mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med 
undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter. 

AVDELNING IV 

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE 

Artikel 15 

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar 

1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i unionen eller Ukraina och för 
vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V i detta protokoll får inte bli föremål för 
restitution av eller befrielse från tullar av något slag i Europeiska unionen eller Ukraina. 

2. Förbudet i punkt 1 ska gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med 
motsvarande verkan som tillämpas i Europeiska unionen eller Ukraina på material som används vid tillverkningen, om en 
sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material 
exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning. 

3. Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg ska vara beredd att när som helst på begäran av tull
myndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungs
material som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan 
som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1–3 ska också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2 i detta protokoll, på 
tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10 i detta protokoll, när sådana 
artiklar är icke-ursprungsprodukter. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. 

AVDELNING V 

URSPRUNGSINTYG 

Artikel 16 

Allmänna villkor 

1. Produkter med ursprung i Europeiska unionen som importeras till Ukraina och produkter med ursprung i Ukraina 
som importeras till Europeiska unionen ska omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas 

a) ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III till detta protokoll, eller
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b) i de fall som avses i artikel 22.1 i detta protokoll, en deklaration, nedan kallad fakturadeklaration, som exportören 
lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs 
tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationens lydelse återges i bilaga IV till detta protokoll. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 27 omfattas 
av avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas. 

Artikel 17 

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 

1. Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på 
exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. 

2. För detta ändamål ska exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en 
ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga III. Dessa blanketter ska fyllas i på något av de språk som avtalet har 
upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand 
ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Produktbeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad 
lämnas tom. Om hela fältet inte fylls i ska en vågrät linje dras under den sista textraden i produktbeskrivningen och det 
tomma utrymmet korsas över. 

3. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tull
myndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att 
de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. 

4. Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller Ukraina 
om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i Europeiska unionen eller Ukraina och om de 
uppfyller övriga villkor i detta protokoll. 

5. De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål ska de ha rätt att 
begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de 
anser lämplig. De ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera 
att fältet för produktbeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg. 

6. Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet. 

7. Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten 
faktiskt har ägt rum eller säkerställts. 

Artikel 18 

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand 

1. Trots vad som sägs i artikel 17.7 i detta protokoll får ett varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av 
de produkter som certifikatet avser, om 

a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, 

eller 

b) det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl 
inte godtogs vid importen.
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2. Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som 
varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan. 

3. Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i 
exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar. 

4. Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift på engelska: 

”ISSUED RETROSPECTIVELY” 

5. Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fältet ”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1. 

Artikel 19 

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 

1. Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade 
certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har 
tillgång till. 

2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med följande påskrift på engelska: 

”DUPLICATE” 

3. Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fältet ”Anmärkningar” på duplikatet av varucertifikatet EUR.1. 

4. Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med 
samma dag. 

Artikel 20 

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg 

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i Europeiska unionen eller Ukraina ska det vara möjligt att 
ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter 
kan sändas någon annanstans i Europeiska unionen eller Ukraina. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det 
tullkontor under vars kontroll produkterna står. 

Artikel 21 

Bokföringsmässig uppdelning 

1. Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial 
respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på 
skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ”bokföringsmässig uppdelning” används för förvaltningen av 
dessa lager. 

2. Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som 
ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt. 

3. Tullmyndigheterna får bevilja ett sådant tillstånd på de villkor som de anser lämpliga.
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4. Denna metod ska dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det 
land där produkten tillverkats. 

5. Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka 
om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna ska 
tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats. 

6. Tullmyndigheterna ska övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på 
något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll. 

Artikel 22 

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration 

1. En fakturadeklaration enligt artikel 16.1 b i detta protokoll får upprättas 

a) av en godkänd exportör enligt artikel 23 i detta protokoll, 

eller 

b) av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala 
värde inte överstiger 6 000 euro. 

2. En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i Europe
iska unionen eller Ukraina och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll 

3. En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna 
i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att 
övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. 

4. En fakturadeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV till detta protokoll 
maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av 
en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om 
deklarationen skrivs för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. 

5. Fakturadeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 23 i detta 
protokoll behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndighe
terna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade 
undertecknats av honom för hand. 

6. En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten 
om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser. 

Artikel 23 

Godkänd exportör 

1. Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör, nedan kallad godkänd exportör, som ofta sänder produkter 
som omfattas av detta avtal, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En 
exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier 
som behövs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.
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2. Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga. 

3. Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i fakturadeklarationen. 

4. Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd. 

5. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre 
lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder 
tillståndet felaktigt. 

Artikel 24 

Ursprungsintygs giltighet 

1. Ett ursprungsintyg ska gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för 
tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden. 

2. Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas 
för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptio
nella omständigheter. 

3. Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen 
om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag. 

Artikel 25 

Uppvisande av ursprungsintyg 

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. 
Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av 
en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet. 

Artikel 26 

Import i delleveranser 

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet 
vilka klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras 
i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda 
ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen. 

Artikel 27 

Undantag från krav på ursprungsintyg 

1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage ska godtas 
som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av 
kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något 
tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttull
deklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet. 

2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers 
personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas beskaffenhet och 
mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/2007



3. Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EURför småpaket eller 1 200 EURför pro
dukter som ingår i resandes personliga bagage. 

Artikel 28 

Styrkande handlingar 

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 22.3 i detta protokoll och som används för att styrka att de produkter som 
omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i Europeiska 
unionen eller Ukraina och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande: 

a) Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören har vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka 
framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring. 

b) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i Europeiska 
unionen eller Ukraina, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning. 

c) Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i Europeiska unionen eller Ukraina och som 
utfärdats eller upprättats i Europeiska unionen eller Ukraina, om dessa handlingar används i enlighet med nationell 
lagstiftning. 

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats 
eller upprättats i Europeiska unionen eller Ukraina i enlighet med reglerna i detta protokoll. 

e) Lämpliga bevis för att bearbetning eller behandling har skett utanför Europeiska unionen eller Ukraina genom till
lämpning av artikel 12 i detta protokoll och som styrker att villkoren i den artikeln är uppfyllda. 

Artikel 29 

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar 

1. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara de handlingar som avses i 
artikel 17.3 i detta protokoll. 

2. En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska under minst tre år bevara en kopia av denna fakturadekla
ration och de handlingar som avses i artikel 22.3 i detta protokoll. 

3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara den ansök
ningsblankett som avses i artikel 17.2 i detta protokoll. 

4. Tullmyndigheterna i importlandet ska under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer 
som lämnats in hos dem. 

Artikel 30 

Avvikelser och formella fel 

1. Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar 
som uppvisats för tullkontoret för fullgörande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att 
ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade 
produkterna.
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2. Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte 
är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga. 

Artikel 31 

Belopp i euro 

1. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.1 b och artikel 27.3 i detta protokoll i fall där produkter faktureras i 
en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i Europeiska unionens 
medlemsstater eller Ukraina fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna. 

2. En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 b eller 27.3 i detta protokoll med utgångspunkt i den 
valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet. 

3. Beloppen i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet till beloppen i euro den första arbetsdagen i oktober varje 
år. Beloppen ska meddelas Europeiska kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 
januari följande år. Europeiska kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen. 

4. Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av 
ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. 
Ett land får låta motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro vara oförändrat om omräkningen av detta 
belopp vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3 före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 
15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle 
resultera i ett lägre motvärde. 

5. De i euro uttryckta beloppen ska ses över av underkommittén för tullfrågor på begäran av Europeiska unionen eller 
Ukraina. Vid denna översyn ska underkommittén för tullfrågor beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda 
beloppsgränser i reala tal. För detta ändamål får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen. 

AVDELNING VI 

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE 

Artikel 32 

Ömsesidigt bistånd 

1. Tullmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och i Ukraina ska genom Europeiska kommissionen förse 
varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor för utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med 
adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat och fakturadeklarationer. 

2. I syfte att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt ska Europeiska unionen och Ukraina genom de 
behöriga tullmyndigheterna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta 
och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga. 

Artikel 33 

Kontroll av ursprungsintyg 

1. Efterkontroll av ursprungsintyg ska göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel 
beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta 
protokoll.

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/2009



2. Vid tillämpning av punkt 1 ska importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den 
lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov 
ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de erhållna handlingar 
och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga. 

3. Kontrollen ska göras av exportlandets tullmyndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags 
underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. 

4. Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda 
produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för 
de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga. 

5. De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta 
resultat ska klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung 
i Europeiska unionen eller i Ukraina och uppfyller övriga villkor i detta protokoll. 

6. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om 
svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna 
fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omstän
digheter. 

Artikel 34 

Tvistelösning 

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 33 i detta protokoll uppstår tvister som inte kan lösas mellan 
de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om 
frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, ska tvisterna hänskjutas till handelskommittén. 

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet. 

Artikel 35 

Sanktioner 

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller 
oriktiga uppgifter ska bli föremål för sanktioner. 

Artikel 36 

Frizoner 

1. När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten 
befinner sig i en frizon på Europeiska unionens eller Ukrainas territorium, ska Europeiska unionen och Ukraina vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering 
än normala åtgärder för att förhindra att den försämras. 

2. När produkter med ursprung i Europeiska unionen eller Ukraina importeras till en frizon på grundval av ett 
ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, ska, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndig
heterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen 
är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.
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AVDELNING VII 

CEUTA OCH MELILLA 

Artikel 37 

Tillämpning av protokollet 

1. Begreppet ”Europeiska unionen” i artikel 2 i detta protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. 

2. Produkter med ursprung i Ukraina ska när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma 
tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i Europeiska unionens tullområde enligt protokoll 2 i 
akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Ukraina ska på 
import av produkter som omfattas av avtalet och som har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling 
som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i Europeiska unionen. 

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga 
delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 38 i detta protokoll. 

Artikel 38 

Särskilda villkor 

1. Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13 i detta protokoll, ska följande 
gälla: 

1) Följande ska anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla: 

a) Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla. 

b) Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a 
har använts, förutsatt att 

i) dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6 i detta protokoll, 

eller att 

ii) dessa produkter har ursprung i Ukraina eller Europeiska unionen och har genomgått bearbetning eller behand
ling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7 i detta protokoll. 

2) Följande ska anses vara produkter med ursprung i Ukraina: 

a) Produkter som är helt framställda i Ukraina. 

b) Produkter som är framställda i Ukraina och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, 
förutsatt att 

i) dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6 i detta protokoll, 

eller att 

ii) dessa produkter har ursprung i Ceuta och Melilla eller Europeiska unionen och har genomgått bearbetning eller 
behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7 i detta protokoll.
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2. Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium. 

3. Exportören eller dennes befullmäktigade ombud ska ange ”Ukraina” och ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucerti
fikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla ska detta dessutom 
anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. 

4. De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla. 

AVDELNING VIII 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 39 

Ändringar av protokollet 

1. Underkommittén för tullfrågor får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll. 

2. När Ukraina anslutit sig till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung 
får underkommittén för tullfrågor även besluta att ersätta ursprungsreglerna i detta protokoll med dem som finns i 
tillägget till konventionen.
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BILAGA I 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II 

Anmärkning 1: 

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de ska anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i 
den mening som avses i artikel 6 i detta protokoll. 

Anmärkning 2: 

2.1 I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det 
nummer (med fyrställig sifferkod) eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet, och den andra 
kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för numret eller kapitlet. För varje post i 
de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av 
ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i 
kolumn 2. 

2.2 Om flera nummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av 
produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla 
de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av 
de nummer som är grupperade i kolumn 1. 

2.3 Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer, innehåller varje strecksats beskriv
ningen av den del av numret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller. 

2.4 Om en regel anges i både kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan 
den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4 
ska den regel som anges i kolumn 3 tillämpas. 

Anmärkning 3: 

3.1 Bestämmelserna i artikel 6 i detta protokoll om produkter som har erhållit ursprungsstatus och som används vid 
tillverkningen av andra produkter ska gälla, oavsett om denna status har erhållits i den fabrik där dessa produkter 
används eller i en annan fabrik hos en avtalspart. 

Exempel: 

En motor enligt nummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår 
inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning” 
enligt nummer ex 7224. 

Om detta smide har smitts i Europeiska unionen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungs
status med stöd av regeln för nummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid 
beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i 
Europeiska unionen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus ska därför inte räknas med när värdet av icke- 
ursprungsmaterial som använts läggs samman. 

3.2 I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller 
behandling ger också ursprungsstatus, medan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte kan ge ur
sprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial får användas på ett visst tillverkningsstadium är 
alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant 
material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är det. 

3.3 Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ”tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med 
samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som 
också kan ingå i regeln.
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Uttrycken ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr …” och 
”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt samma nummer som 
produkten” innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med samma 
varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2 i förteckningen. 

3.4 Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket 
eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används. 

Exempel: 

I regeln för vävnader enligt nummer 5208–5212 anges att naturfibrer får användas och att bl.a. kemiska material 
också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas – det är 
möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda. 

3.5 Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret givetvis 
inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret. (Se även 
anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier.) 

Exempel: 

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av 
produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som 
inte har framställts av spannmål. 

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i för
teckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium. 

Exempel: 

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke- 
ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk 
normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. 
fiberstadiet. 

3.6 Om två procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan 
användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med 
andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de 
specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas. 

Anmärkning 4: 

4.1 Begreppet naturfibrer används i förteckningen för att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat 
till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som 
har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits. 

4.2 Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt numren 5002 och 5003 samt ullfibrer 
och fina eller grova djurhår enligt numren 5101–5105, bomullsfibrer enligt numren 5201–5203 och andra vege
tabiliska fibrer enligt numren 5301–5305. 

4.3 Begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning används i förteckningen för att ange de 
material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller 
pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn. 

4.4 Med begreppet konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller 
regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt numren 5501–5507.
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Anmärkning 5: 

5.1 Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte 
tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % 
av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se även anmärkningarna 5.3 och 5.4 
nedan.) 

5.2 Den tolerans som avses i anmärkning 5.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av 
två eller flera bastextilmaterial. 

Följande är bastextilmaterial: 

— Natursilke. 

— Ull. 

— Grova djurhår. 

— Fina djurhår. 

— Tagel. 

— Bomull. 

— Material för papperstillverkning och papper. 

— Lin. 

— Mjukhampa. 

— Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål. 

— Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave. 

— Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer. 

— Syntetkonstfilament. 

— Regenatkonstfilament. 

— Elektriskt ledande fibrer. 

— Syntetkonststapelfibrer av polypropen. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyester. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyamid. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyimid. 

— Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid. 

— Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid. 

— Andra syntetkonststapelfibrer.
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— Regenatkonststapelfibrer av viskos. 

— Andra regenatkonststapelfibrer. 

— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet. 

— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet. 

— Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av 
antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 
5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister. 

— Andra produkter enligt nummer 5605. 

Exempel: 

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 
5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning 
utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % 
av garnets vikt. 

Exempel: 

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av 
stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka 
det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungs
reglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning) eller en kombination av båda, får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 
10 % av tygets vikt. 

Exempel: 

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bom
ullsväv enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn 
som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar. 

Exempel: 

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiska väv
nader enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av 
textilmaterial är följaktligen en blandprodukt. 

5.3 I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även 
överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn. 

5.4 I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av 
plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två 
plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister”, är denna tolerans 30 % för sådana remsor. 

Anmärkning 6: 

6.1 När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial (med undantag av foder och mellanfoder) 
vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de 
klassificeras enligt ett annat nummer än produktens och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt 
fabrik.
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6.2 Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid 
tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial. 

Exempel: 

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, 
hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 
50–63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial. 

6.3 I de fall en procentregel gäller, ska hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 
vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial. 

Anmärkning 7: 

7.1 Med ”särskild behandling” avses i samband med numren ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 
följande: 

a) Vakuumdestillation. 

b) Omfattande fraktionerad omdestillation. 

c) Krackning. 

d) Reformering. 

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. 

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande 
svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt 
aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit. 

g) Polymerisering. 

h) Alkylering. 

i) Isomerisering. 

7.2 Med ”särskild behandling” avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande: 

a) Vakuumdestillation. 

b) Omfattande fraktionerad omdestillation. 

c) Krackning. 

d) Reformering. 

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. 

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande 
svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt 
aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit. 

g) Polymerisering. 

h) Alkylering.
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i) Isomerisering. 

j) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavel
innehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T-metoden). 

k) Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering. 

l) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck 
över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. 
Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att 
framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild behandling. 

m) Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent 
destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86-metoden. 

n) Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning genom 
elektrisk högfrekvensurladdning. 

o) Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande 
mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt nummer ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation. 

7.3 I fråga om nummer ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 ska enkla åtgärder såsom rengöring, 
dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll 
genom blandning av produkter med olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, 
inte medföra ursprungsstatus.
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BILAGA II 

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR 
ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS 

Alla produkter som anges i förteckningen omfattas inte nödvändigtvis av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta 
avtalets övriga delar. 

HS-nummer Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger 
ursprungsstatus 

(1) (2) (3) eller (4) 

Kapitel 1 Levande djur Alla djur enligt kapitel 1 som 
använts ska vara helt fram
ställda 

Kapitel 2 Kött och ätbara slaktbiproduk
ter 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitlen 1 
och 2 ska vara helt framställt 

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur 
och andra ryggradslösa vatten
djur 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 3 
ska vara helt framställt 

ex kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; na
turlig honung; ätbara produk
ter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; med undantag av 
följande: 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 4 
ska vara helt framställt 

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, 
yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk och 
grädde, även koncentrerade, 
försatta med socker eller annat 
sötningsmedel, smaksatta eller 
innehållande frukt, bär, nötter 
eller kakao 

Tillverkning vid vilken 

— allt använt material enligt 
kapitel 4 ska vara helt 
framställt, 

— all använd frukt- och bär
saft (utom saft av ananas, 
lime eller grapefrukt) enligt 
nr 2009 redan har ur
sprungsstatus, och 

— värdet av allt använt mate
rial enligt kapitel 17 inte 
överstiger 30 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 5 Produkter av animaliskt ur
sprung, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans; 
med undantag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 5 
ska vara helt framställt 

ex 0502 Borst och andra hår av svin, 
bearbetade 

Rengöring, desinficering, sor
tering och uträtning av borst 
och andra hår
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(1) (2) (3) eller (4) 

Kapitel 6 Levande träd och andra le
vande växter; lökar, rötter o.d.; 
snittblommor och snittgrönt 

Tillverkning vid vilken 

— allt använt material enligt 
kapitel 6 ska vara helt 
framställt, och 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Kapitel 7 Grönsaker samt vissa ätbara 
rötter och stam- eller rotknölar 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 7 
ska vara helt framställt 

Kapitel 8 Ätbar frukt samt ätbara bär 
och nötter; skal av citrusfruk
ter eller meloner 

Tillverkning vid vilken 

— all använd frukt och alla 
använda bär och nötter ska 
vara helt framställda, och 

— värdet av allt använt mate
rial enligt kapitel 17 inte 
överstiger 30 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 9 Kaffe, te, matte och kryddor; 
med undantag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 9 
ska vara helt framställt 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat 
från koffein; skal och hinnor 
av kaffe; kaffesurrogat inne
hållande kaffe, oavsett mäng
den 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst 

0902 Te, även aromatiserat Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst 

ex 0910 Kryddblandningar Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst 

Kapitel 10 Spannmål Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 10 
ska vara helt framställt 

ex kapitel 11 Produkter från kvarnindustrin; 
malt; stärkelse; inulin; veteglu
ten; med undantag av följande: 

Tillverkning vid vilken all an
vänd spannmål och alla an
vända grönsaker och ätbara 
rötter och stam- eller rotknölar 
enligt nr 0714 eller alla an
vända frukter eller bär ska vara 
helt framställda 

ex 1106 Mjöl och pulver av torkade 
och spritade baljväxtfrön enligt 
nr 0713 

Torkning och malning av 
baljfrukter och baljväxtfrön 
enligt nr 0708
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(1) (2) (3) eller (4) 

Kapitel 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga 
frukter; diverse andra frön och 
frukter; växter för industriellt 
eller medicinskt bruk; halm 
och foderväxter 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 12 
ska vara helt framställt 

1301 Schellack o.d.; naturliga gum
miarter, hartser, gummihartser 
och oleoresiner (t.ex. balsamer) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
nr 1301 inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

1302 Växtsafter och växtextrakter; 
pektinämnen, pektinater och 
pektater; agar-agar samt annat 
växtslem och andra förtjock
ningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur vegetabiliska pro
dukter: 

– Växtslem och andra för
tjockningsmedel, modifiera
de, erhållna ur vegetabiliska 
produkter 

Tillverkning utgående från ic
ke-modifierat växtslem och ic
ke-modifierade förtjocknings
medel 

– Andra slag Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 14 Vegetabiliska flätningsmaterial; 
vegetabiliska produkter, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 14 
ska vara helt framställt 

ex kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska 
fetter och oljor samt spalt
ningsprodukter av sådana fet
ter och oljor; beredda ätbara 
fetter; animaliska och vegeta
biliska vaxer; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

1501 Ister, annat svinfett och fjä
derfäfett, annat än sådant en
ligt nr 0209 och 1503: 

– Fett från ben eller avfall Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 0203, 0206 eller 0207 eller 
ben enligt nr 0506 

– Annat Tillverkning utgående från kött 
eller ätbara slaktbiprodukter av 
svin enligt nr 0203 eller 0206 
eller från kött och ätbara 
slaktbiprodukter av fjäderfä 
enligt nr 0207
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(1) (2) (3) eller (4) 

1502 Fetter av nötkreatur, andra 
oxdjur, får eller getter, andra 
än sådana enligt nr 1503 

– Fett från ben eller avfall Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 0201, 0202, 0204 eller 
0206 eller ben enligt nr 0506 

– Annat Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 2 
ska vara helt framställt 

1504 Fetter och oljor av fisk eller 
havsdäggdjur samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, 
även raffinerade men inte ke
miskt modifierade: 

– Fasta fraktioner Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 1504 

– Andra Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitlen 2 
och 3 ska vara helt framställt 

ex 1505 Raffinerad lanolin Tillverkning utgående från rått 
ullfett enligt nr 1505 

1506 Andra animaliska fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffine
rade men inte kemiskt modi
fierade: 

– Fasta fraktioner Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 1506 

– Andra Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 2 
ska vara helt framställt 

1507–1515 Vegetabiliska oljor och frak
tioner av dessa oljor: 

– Sojabönolja, jordnötsolja, 
palmolja, kokosolja, palm
kärnolja och babassuolja, 
tungolja, oiticicaolja, myr
tenvax, japanvax, fraktioner 
av jojobaolja och oljor av
sedda för tekniskt eller in
dustriellt bruk, med undan
tag av tillverkning av livs
medel 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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– Fasta fraktioner, utom av 
jojobaolja 

Tillverkning utgående från an
dra material enligt nr 
1507–1515 

– Andra slag Tillverkning vid vilken allt an
vänt vegetabiliskt material ska 
vara helt framställt 

1516 Animaliska och vegetabiliska 
fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, 
som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) el
ler elaidiniserats, även raffine
rade men inte vidare bearbe
tade 

Tillverkning vid vilken 

— allt använt material enligt 
kapitel 2 ska vara helt 
framställt, och 

— allt använt vegetabiliskt 
material ska vara helt 
framställt. Material enligt 
nr 1507, 1508, 1511 och 
1513 får dock användas 

1517 Margarin; ätbara blandningar 
och beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller 
oljor eller av fraktioner av 
olika fetter eller oljor enligt 
detta kapitel, andra än ätbara 
fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor en
ligt nr 1516 

Tillverkning vid vilken 

— allt använt material enligt 
kapitlen 2 och 4 ska vara 
helt framställt, och 

— allt använt vegetabiliskt 
material ska vara helt 
framställt. Material enligt 
nr 1507, 1508, 1511 och 
1513 får dock användas 

Kapitel 16 Beredningar av kött, fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur 

Tillverkning 

— utgående från djur enligt 
kapitel 1, och/eller 

— vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 3 skall 
vara helt framställt 

ex kapitel 17 Socker och sockerkonfektyrer; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 1701 Socker från sockerrör eller 
sockerbetor samt kemiskt ren 
sackaros, i fast form, med till
sats av aromämnen eller färg
ämnen 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik
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1702 Annat socker, inbegripet ke
miskt ren laktos, maltos, glu
kos och fruktos, i fast form; 
sirap och andra sockerlös
ningar utan tillsats av aro
mämnen eller färgämnen; 
konstgjord honung, även 
blandad med naturlig honung; 
sockerkulör: 

– Kemiskt ren maltos eller 
fruktos 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 1702 

– Annat socker i fast form 
med tillsats av aromämnen 
eller färgämnen 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik 

– Annat Tillverkning vid vilken allt an
vänt material redan har ur
sprungsstatus 

ex 1703 Melass erhållen vid utvinning 
eller raffinering av socker, med 
tillsats av aromämnen eller 
färgämnen 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet 
vit choklad), inte innehållande 
kakao 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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1901 Maltextrakt; livsmedelsbered
ningar av mjöl, krossgryn, 
stärkelse eller maltextrakt, som 
inte innehåller kakao eller in
nehåller mindre än 40 vikt
procent kakao beräknat på helt 
avfettad bas, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; 
livsmedelsberedningar av varor 
enligt nr 0401–0404, som inte 
innehåller kakao eller innehål
ler mindre än 5 viktprocent 
kakao beräknat på helt avfettad 
bas, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans: 

– Maltextrakt Tillverkning utgående från 
spannmål enligt kapitel 10 

– Andra slag Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, 
makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, 
även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på 
annat sätt beredda; couscous, 
även beredd: 

– Innehållande högst 20 vikt
procent kött, korv, slaktbi
produkter, fisk, kräftdjur el
ler blötdjur 

Tillverkning vid vilken all an
vänd spannmål och allt använt 
material som utvunnits ur 
spannmål (utom durumvete 
och derivat därav) ska vara helt 
framställda 

– Innehållande mer än 20 
viktprocent kött, korv, 
slaktbiprodukter, fisk, kräft
djur eller blötdjur 

Tillverkning vid vilken 

— all använd spannmål och 
alla använda produkter dä
rav (utom durumvete och 
produkter därav) ska vara 
helt framställda, och 

— allt använt material enligt 
kapitlen 2 och 3 ska vara 
helt framställt
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1903 Tapioka och tapiokaersätt
ningar, framställda av stärkelse, 
i form av flingor, gryn o.d. 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom potatisstär
kelse enligt nr 1108 

1904 Livsmedelsberedningar erhållna 
genom svällning eller rostning 
av spannmål eller spannmåls
produkter (t.ex. majsflingor); 
spannmål, annan än majs, i 
form av korn eller flingor eller 
andra bearbetade korn (med 
undantag av mjöl och 
krossgryn), förkokt eller på 
annat sätt beredd, inte nämnd 
eller inbegripen någon annan
stans 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
nr 1806, 

— vid vilken all använd 
spannmål och allt använt 
mjöl (utom durumvete och 
majs av arten Zea indurata 
och produkter därav) ska 
vara helt framställda, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

1905 Bröd, kakor, kex och andra 
bakverk, även innehållande 
kakao; nattvardsbröd, tomma 
oblatkapslar av sådana slag 
som är lämpliga för farmaceu
tiskt bruk, sigilloblater och 
liknande produkter 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
kapitel 11 

ex kapitel 20 Beredningar av grönsaker, 
frukt, bär, nötter eller andra 
växtdelar; med undantag av 
följande: 

Tillverkning vid vilken alla an
vända frukter, bär, nötter eller 
grönsaker ska vara helt fram
ställda 

ex 2001 Jams, batater (sötpotatis) och 
liknande ätbara växtdelar, in
nehållande minst 5 viktprocent 
stärkelse, beredda eller konser
verade med ättika eller ättik
syra 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 2004 och 
ex 2005 

Potatis i form av mjöl eller 
flingor, beredd eller konserve
rad på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

2006 Grönsaker, frukt, bär, nötter, 
fruktskal och andra växtdelar, 
konserverade med socker (av
runna, glaserade eller kandera
de) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik
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2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, 
marmelader, mos och pastor 
av frukt, bär eller nötter, er
hållna genom kokning, med 
eller utan tillsats av socker eller 
annat sötningsmedel 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 2008 – Nötter, utan tillsats av socker 
eller alkohol 

Tillverkning vid vilken värdet 
av alla använda nötter och ol
jeväxtfrön enligt nr 0801, 
0802 och 1202–1207, som 
redan utgör ursprungsvaror, 
överstiger 60 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Jordnötssmör; blandningar 
baserade på spannmål; 
palmhjärtan; majs 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

– Andra slag, utom frukter, 
bär och nötter kokade på 
annat sätt än med vatten el
ler ånga, utan tillsats av 
socker, frysta 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet 
druvmust) samt grönsakssaft, 
ojäst och utan tillsats av alko
hol, även med tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 21 Diverse ätbara beredningar; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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2101 Extrakter, essenser och kon
centrat av kaffe, te eller matte 
samt beredningar på basis av 
dessa produkter eller på basis 
av kaffe, te eller matte; rostad 
cikoriarot och andra rostade 
kaffesurrogat samt extrakter, 
essenser och koncentrat av 
dessa produkter 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken all använd ciko
riarot ska vara helt fram
ställd 

2103 Såser samt beredningar för 
tillredning av såser; bland
ningar för smaksättningsända
mål; senapspulver och beredd 
senap: 

– Såser samt beredningar för 
tillredning av såser; bland
ningar för smaksättnings
ändamål 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Senapspulver och beredd 
senap får dock användas 

– Senapspulver och beredd se
nap 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst 

ex 2104 Soppor och buljonger samt 
beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom beredda eller 
konserverade grönsaker enligt 
nr 2002–2005 

2106 Livsmedelsberedningar, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 22 Drycker, sprit och ättika; med 
undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken alla använda 
druvor eller använt mate
rial som utvunnits ur dru
vor ska vara helt framställ
da
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2202 Vatten, inbegripet mineralvat
ten och kolsyrat vatten, med 
tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel eller av aro
mämne, samt andra alkoholfria 
drycker, med undantag av 
frukt- och bärsaft samt grön
sakssaft enligt nr 2009 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material enligt ka
pitel 17 inte överstiger 
30 % av produktens pris 
fritt fabrik, och 

— vid vilken all använd frukt- 
och bärsaft (utom saft av 
ananas, lime eller grape
frukt) redan har ur
sprungsstatus 

2207 Odenaturerad etylalkohol med 
en alkoholhalt av minst 80 
volymprocent; etylalkohol och 
annan sprit, denaturerade, 
oavsett alkoholhalt 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
nummer 2207 eller 2208, 
och 

— vid vilken alla använda 
druvor eller använt mate
rial som utvunnits ur dru
vor ska vara helt framställ
da, eller vid vilken, om allt 
annat använt material re
dan har ursprungsstatus, 
högst 5 volymprocent ar
rak får användas 

2208 Odenaturerad etylalkohol med 
alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent; sprit, likör och 
andra spritdrycker 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
nummer 2207 eller 2208, 
och 

— vid vilken alla använda 
druvor eller använt mate
rial som utvunnits ur dru
vor ska vara helt framställ
da, eller vid vilken, om allt 
annat använt material re
dan har ursprungsstatus, 
högst 5 volymprocent ar
rak får användas 

ex kapitel 23 Återstoder och avfall från livs
medelsindustrin; beredda fo
dermedel; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 2301 Mjöl av val; mjöl och pelletar 
av fisk, kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, 
olämpliga som livsmedel 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitlen 2 
och 3 ska vara helt framställt
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ex 2303 Återstoder från framställning 
av majsstärkelse (med undan
tag av koncentrerat majsstöp
vatten), med ett proteininne
håll beräknat på torrsubstansen 
av mer än 40 viktprocent 

Tillverkning vid vilken all an
vänd majs ska vara helt fram
ställd 

ex 2306 Oljekakor och andra fasta 
återstoder från utvinning av 
olivolja, innehållande mer än 
3 % olivolja 

Tillverkning vid vilken alla an
vända oliver ska vara helt 
framställda 

2309 Beredningar av sådana slag 
som används vid utfodring av 
djur 

Tillverkning vid vilken 

— spannmål, socker, melass, 
kött eller mjölk som an
vänds redan har ur
sprungsstatus, och 

— allt använt material enligt 
kapitel 3 ska vara helt 
framställt 

ex kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade 
av tobaksersättning; med un
dantag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt an
vänt material enligt kapitel 24 
ska vara helt framställt 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaret
ter av tobak eller tobaksersätt
ning 

Tillverkning vid vilken minst 
70 viktprocent av den använda 
råtobaken eller det använda 
tobaksavfallet enligt nr 2401 
redan har ursprungsstatus 

ex 2403 Röktobak Tillverkning vid vilken minst 
70 viktprocent av den använda 
råtobaken eller det använda 
tobaksavfallet enligt nr 2401 
redan har ursprungsstatus 

ex kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; gips, 
kalk och cement; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 2504 Naturlig kristallgrafit, kolanri
kad, renad och malen 

Förhöjning av kolinnehållet 
genom anrikning, rening och 
malning av kristallinisk rå 
grafit 

ex 2515 Marmor, enkelt sönderdelad, 
genom sågning eller på annat 
sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär 
form, med en tjocklek av högst 
25 cm 

Sönderdelning, genom sågning 
eller på annat sätt, av marmor 
(även om den redan är sågad) 
med en tjocklek av mer än 
25 cm
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ex 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten 
och annan monument- eller 
byggnadssten, enkelt sönder
delad, genom sågning eller på 
annat sätt, till block eller plat
tor av kvadratisk eller rek
tangulär form, med en tjocklek 
av högst 25 cm 

Sönderdelning, genom sågning 
eller på annat sätt, av sten 
(även om den redan är sågad) 
med en tjocklek av mer än 
25 cm 

ex 2518 Bränd dolomit Bränning av obränd dolomit 

ex 2519 Krossat naturligt magnesium
karbonat (magnesit) i herme
tiskt förslutna behållare och 
magnesiumoxid, även ren, an
nat än smält magnesia eller 
dödbränd (sintrad) magnesia 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Naturligt magnesiumkar
bonat (magnesit) får dock an
vändas 

ex 2520 Gips speciellt beredd för den
talbruk 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 2524 Naturliga asbestfibrer Tillverkning utgående från as
bestkoncentrat 

ex 2525 Glimmerpulver Malning av glimmer eller 
glimmeravfall 

ex 2530 Jordpigment, bränt eller pulve
riserat 

Bränning eller malning av 
jordpigment 

Kapitel 26 Malm, slagg och aska Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 27 Mineraliska bränslen, minera
loljor och destillationsproduk
ter av dessa; bituminösa äm
nen; mineralvaxer; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 2707 Oljor som liknar mineraloljor 
och i vilka de aromatiska be
ståndsdelarnas vikt överstiger 
de icke-aromatiska bestånds
delarnas vikt, erhållna genom 
destillation av högtemperatur
tjära från stenkol, som ger mer 
än 65 volymprocent destillat 
vid en temperatur på upp till 
250 °C (inklusive blandningar 
av lättbensin (petroleum spirit) 
och bensen), avsedda att an
vändas som drivmedel eller 
bränsle 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik
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ex 2709 Råolja erhållen ur bituminösa 
mineral 

Torrdestillation av bituminösa 
mineral 

2710 Oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral, 
andra än råolja; produkter, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, innehållande som 
karaktärsgivande beståndsdel 
minst 70 viktprocent oljor er
hållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral; avfallsol
jor 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 2 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

2711 Petroleumgaser och andra gas
formiga kolväten 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 2 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, 
”slack wax”, ozokerit, montan
vax (lignitvax), torvvax, andra 
mineralvaxer och liknande 
produkter erhållna genom 
syntes eller genom andra pro
cesser, även färgade 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 2 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik
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2713 Petroleumkoks, petroleumbitu
men (asfalt) och andra åter
stoder från oljor erhållna ur 
petroleum eller ur bituminösa 
mineral 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

2714 Naturlig bitumen och naturas
falt; bituminösa skiffrar och 
oljeskiffrar samt naturlig bitu
menhaltig sand; asfaltit och 
asfaltsten 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

2715 Bituminösa blandningar base
rade på naturasfalt, naturlig 
bitumen, petroleumbitumen, 
mineraltjära eller mineraltjär
beck (t.ex. asfaltmastix, ”cut 
backs”) 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex kapitel 28 Oorganiska kemikalier; orga
niska och oorganiska för
eningar av ädla metaller, av 
sällsynta jordartsmetaller, av 
radioaktiva grundämnen och 
av isotoper; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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ex 2805 ”Mischmetall” Tillverkning genom elektroly
tisk behandling eller värmebe
handling, om värdet av allt 
använt material inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex 2811 Svaveltrioxid Tillverkning utgående från 
svaveldioxid 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 2833 Aluminiumsulfat Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 2840 Natriumperborat Tillverkning utgående från di
natriumtetraboratpentahydrat 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 2852 Kvicksilverföreningar av inre 
etrar samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2909 
får dock inte överstiga 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Kvicksilverföreningar av nukle
insyror och salter av nuklein
syror, även inte kemiskt defi
nierade; andra heterocykliska 
föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2852, 
2932, 2933 och 2934 får 
dock inte överstiga 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 29 Oorganiska kemikalier; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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ex 2901 Acykliska kolväten avsedda att 
användas som drivmedel eller 
bränsle 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex 2902 Cyklaner och cyklener (andra 
än azulen), bensen, toluen, 
xylener, avsedda att användas 
som drivmedel eller bränsle 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex 2905 Metallalkoholater av alkoholer 
enligt detta nummer och av 
etanol 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 2905. Metallalkoho
later enligt detta nummer får 
dock användas endast om de
ras värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

2915 Mättade acykliska monokar
boxylsyror samt deras anhyd
rider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sul
fo-, nitro- och nitrosoderivat 
av sådana föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2915 
och 2916 får dock inte över
stiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 2932 – Inre etrar samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosode
rivat av sådana föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2909 
får dock inte överstiga 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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– Cykliska acetaler och inre 
hemiacetaler, samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosode
rivat av sådana föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

2933 Heterocykliska föreningar med 
enbart kväve som heteroa
tom(er) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2932 
och 2933 får dock inte över
stiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

2934 Nukleinsyror och salter av 
nukleinsyror, även inte kemiskt 
definierade; andra heterocyk
liska föreningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst. Värdet av allt an
vänt material enligt nr 2932, 
2933 och 2934 får dock inte 
överstiga 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 2939 Koncentrat av vallmohalm, in
nehållande minst 50 viktpro
cent alkaloider 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 30 Farmaceutiska produkter; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

3002 Människoblod; djurblod berett 
för terapeutiskt, profylaktiskt 
eller diagnostiskt bruk; im
munsera och andra fraktioner 
av blod samt modifierade im
munologiska produkter, även 
erhållna genom biotekniska 
processer; vacciner, toxiner, 
kulturer av mikroorganismer 
(med undantag av jäst) och 
liknande produkter: 

– Produkter bestående av två 
eller flera beståndsdelar som 
har blandats med varandra 
för terapeutiskt eller pro
fylaktiskt bruk eller oblan
dade produkter för terapeu
tiskt eller profylaktiskt bruk, 
som föreligger i avdelade 
doser eller i former eller 
förpackningar för försäljning 
i detaljhandeln 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik
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– Andra slag 

– – Människoblod Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

– – Djurblod berett för tera
peutiskt eller profylaktiskt 
bruk 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

– – Fraktioner av blod andra 
än immunsera, hemoglo
bin, blodglobuliner och se
rumglobuliner 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

– – Hemoglobin, blodglobuli
ner och serumglobuliner 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

– – Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3002. Även material 
som motsvarar denna pro
duktbeskrivning får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik
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3003 och 3004 Medikamenter (med undantag 
av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006): 

– Framställda av amikacin en
ligt nr 2941 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt nr 3003 
och 3004 får dock användas 
om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten. Material enligt nr 
3003 och 3004 får dock 
användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fa
brik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 3006 – Läkemedelsavfall enligt anm. 
4 k till detta kapitel 

Produktens ursprung enligt 
dess ursprungliga klassificering 
får inte ändras 

– Sterila adhesionsbarriärer för 
kirurgiskt eller dentalt bruk, 
även resorberbara: 

– Av plast Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 39 inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 
(5) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Av vävnader Tillverkning utgående från (7) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa
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– Artiklar, igenkännliga för att 
användas för stomier 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 31 Gödselmedel; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3105 Mineraliska eller kemiska göd
selmedel som innehåller två 
eller tre av grundämnena kvä
ve, fosfor och kalium; andra 
gödselmedel; varor enligt detta 
kapitel i tablettform eller lik
nande former eller i förpack
ningar med en bruttovikt av 
högst 10 kg; med undantag av 
följande: 

— Natriumnitrat 

— Kalciumcyanamid 

— Kaliumsulfat 

— Kalium-magnesiumsulfat 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten. Material enligt 
samma nummer som pro
dukten får dock användas 
om dess värde inte över
stiger 20 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 32 Garvämnes- och färgämnes
extrakter; garvsyror och garv
syraderivat; pigment och andra 
färgämnen; lacker och andra 
målningsfärger; kitt och andra 
tätnings- och utfyllningsmedel; 
tryckfärger, bläck och tusch; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3201 Garvsyror (tanniner) samt sal
ter, etrar, estrar och andra de
rivat av garvsyror 

Tillverkning utgående från 
garvämnesextrakter med vege
tabiliskt ursprung 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3205 Substratpigment; preparat en
ligt anmärkning 3 till detta 
kapitel på basis av substrat
pigment ( 3 ) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 3203, 3204 och 3205. 
Material enligt nr 3205 får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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ex kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; 
parfymerings-, skönhets- och 
kroppsvårdsmedel; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), 
inbegripet ”concretes” och 
”absolutes”; resinoider; extra
herade oleoresiner; koncentrat 
av eteriska oljor i fett, icke 
flyktig olja, vax e.d., erhållna 
genom s.k. enfleurage eller 
maceration; terpenhaltiga bi
produkter erhållna vid avter
penisering av eteriska oljor; 
vatten från destillation av ete
riska oljor och vattenlösningar 
av sådana oljor 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även material ur en 
annan ”grupp” ( 4 ) enligt detta 
nummer. Material enligt 
samma grupp som produkten 
får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt 
fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 34 Tvål och såpa, organiska yt
aktiva ämnen, tvättmedel, 
smörjmedel, konstgjorda vaxer, 
beredda vaxer, puts- och skur
medel, ljus och liknande artik
lar, modelleringspastor, s.k. 
dentalvax samt dentalpreparat 
på basis av gips; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3403 Beredda smörjmedel innehål
lande mindre än 70 viktpro
cent oljor erhållna ur petro
leum eller ur bituminösa mi
neral 

Raffinering och/eller annan 
särskild behandling ( 1 ) 

eller 

Andra förfaranden vid vilka 
allt använt material klassifice
ras enligt ett annat nummer än 
produkten. Material enligt 
samma nummer som produk
ten får dock användas om dess 
totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik
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3404 Konstgjorda vaxer och beredda 
vaxer: 

– Baserade på paraffin, petro
leumvax, vaxer erhållna ur 
bituminösa mineral, ”slack 
wax” eller ”scale wax” 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom 

— hydrerade oljor enligt nr 
1516 som har karaktär av 
vaxer, 

— icke kemiskt definierade 
fettsyror eller tekniska fet
talkoholer enligt nr 3823 
som har vaxkaraktär, och 

— material enligt nr 3404 

Dessa material får dock an
vändas om deras värde inte 
överstiger 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 35 Proteiner; modifierad stärkelse; 
lim och klister; enzymer; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3505 Dextrin och annan modifierad 
stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och 
klister på basis av stärkelse, 
dextrin eller annan modifierad 
stärkelse: 

– Företrad eller förestrad stär
kelse 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3505 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/2041



(1) (2) (3) eller (4) 

– Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 1108 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3507 Enzympreparat, inte nämnda 
eller inbegripna någon annan
stans 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 36 Krut och sprängämnen; pyro
tekniska produkter; tändstic
kor; pyrofora legeringar; vissa 
brännbara produkter 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 37 Varor för foto- eller kinobruk; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3701 Fotografiska plåtar och foto
grafisk bladfilm, strålnings
känsliga, oexponerade, av an
nat material än papper, papp 
eller textilvara; bladfilm, strål
ningskänslig, oexponerad, av
sedd för omedelbar bildfram
ställning, även i form av film
paket: 

– Färgfilm avsedd för omedel
bar bildframställning, i form 
av filmpaket 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 3701 och 3702. Material 
enligt nr 3702 får dock an
vändas om dess totala värde 
inte överstiger 30 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 3701 och 3702. Material 
enligt nr 3701 och 3702 får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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3702 Fotografisk film i rullar, strål
ningskänslig, oexponerad, av 
annat material än papper, papp 
eller textilvara; film i rullar, 
strålningskänslig, oexponerad, 
avsedd för omedelbar bild
framställning 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 3701 eller 3702 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3704 Fotografiska plåtar, fotografisk 
film, fotografiskt papper, foto
grafisk papp och fotografisk 
textilvara, exponerade men inte 
framkallade 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 3701–3704 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 38 Diverse kemiska produkter; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3801 – Kolloidal grafit suspenderad i 
olja och halvkolloidal grafit; 
kolhaltig elektrodmassa 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Grafit i pastaform, bestående 
av en blandning av mer än 
30 viktprocent grafit med 
mineraloljor 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
nr 3403 inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3803 Raffinerad tallolja (tallsyra) Raffinering av rå tallolja Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3805 Sulfatterpentin, renad Rening genom destillation eller 
raffinering av rå sulfatterpentin 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3806 Estrar bildade av hartssyror 
och glycerol eller annan polyol 

Tillverkning utgående från 
hartssyror 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3807 Träbeck (trätjärebeck) Destillation av trätjära Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik
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3808 Insekts-, svamp- och ogräs
bekämpningsmedel, gronings
hindrande medel, tillväxtregle
rande medel för växter, des
infektionsmedel, bekämpnings
medel mot gnagare och lik
nande produkter, föreliggande 
i former eller förpackningar för 
försäljning i detaljhandeln eller 
som preparat eller utformade 
artiklar (t.ex. band, vekar och 
ljus, preparerade med svavel, 
samt flugpapper) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3809 Appreturmedel, preparat för 
påskyndande av färgning eller 
för fixering av färgämnen samt 
andra produkter och preparat 
(t.ex. glättmedel och betmedel), 
av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller lä
derindustrin eller inom lik
nande industrier, inte nämnda 
eller inbegripna någon annan
stans 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3810 Betmedel för metaller; fluss
medel och andra preparat, ut
görande hjälpmedel vid löd
ning eller svetsning; pulver och 
pastor för lödning eller svets
ning, bestående av metall och 
andra ämnen; preparat av så
dana slag som används för 
fyllning eller beläggning av 
svetselektroder eller svetstråd 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3811 Preparat för motverkande av 
knackning, oxidation, korro
sion eller hartsbildning, vis
kositetsförbättrande preparat 
och andra beredda tillsats
medel för mineraloljor (in
begripet bensin) eller för andra 
vätskor som används för 
samma ändamål som minera
loljor: 

– Beredda tillsatsmedel för 
smörjoljor, innehållande ol
jor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
nr 3811 inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik
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3812 Beredda vulkningsacceleratorer; 
sammansatta mjukningsmedel 
för gummi eller plast, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; antioxidanter och 
andra sammansatta stabilise
ringsmedel för gummi eller 
plast 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3813 Preparat och laddningar till 
brandsläckningsapparater; 
brandsläckningsbomber 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3814 Sammansatta organiska lös
nings- och spädningsmedel, 
inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans; beredda 
färg- eller lackborttagnings
medel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3818 Kemiska grundämnen, dopade 
för användning inom elektro
niken, i form av skivor, plattor 
eller liknande former; kemiska 
föreningar, dopade för an
vändning inom elektroniken 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3819 Hydrauliska bromsvätskor och 
andra beredda vätskor för 
hydraulisk kraftöverföring, inte 
innehållande, eller innehål
lande mindre än 70 viktpro
cent, oljor erhållna ur petro
leum eller ur bituminösa mi
neral 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3820 Frysskyddsmedel och beredda 
flytande avisningsmedel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 3821 Beredda närsubstrat för odling 
eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och 
likartade organismer) eller av 
växtceller, mänskliga celler el
ler djurceller 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3822 Reagens för diagnostiskt bruk 
eller laboratoriebruk på under
lag samt beredda reagens för 
diagnostiskt bruk eller labora
toriebruk, även utan underlag, 
andra än sådana som omfattas 
av nr 3002 eller 3006; certi
fierade referensmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik
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3823 Tekniska enbasiska fettsyror; 
sura oljor från raffinering; tek
niska fettalkoholer: 

– Tekniska enbasiska fettsyror, 
sura oljor från raffinering 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

– Tekniska fettalkoholer Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 3823 

3824 Beredda bindemedel för gjut
formar eller gjutkärnor; ke
miska produkter samt preparat 
från kemiska eller närstående 
industrier (inbegripet sådana 
som består av blandningar av 
naturprodukter), inte nämnda 
eller inbegripna någon annan
stans: 

– Följande produkter enligt 
detta nummer: 

– – Beredda bindemedel för 
gjutformar eller gjutkärnor 
på basis av naturligt 
hartsartade produkter 

– – Naftensyror, vattenolösliga 
salter av naftensyror samt 
estrar av naftensyror 

– – Sorbitol, annan än sorbitol 
enligt nr 2905 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– – Petroleumsulfonater, med 
undantag av petroleum
sulfonater av alkalimetal
ler, av ammonium eller av 
etanolaminer; tiofenhaltiga 
sulfonsyror av oljor er
hållna ur bituminösa mi
neral och salter av dessa 
syror 

– – Jonbytare 

– – Getter för vakuumrör
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– – Alkalisk järnoxid för re
ning av gas 

– – Flytande ammoniak och 
förbrukad oxid från kol
gasrening 

– – Svavelnaftensyror, vatte
nolösliga salter samt estrar 
av dessa 

– – Finkelolja och dippelsolja 

– – Blandningar av salter som 
har olika anjoner 

– – Pastor eller massor på ba
sis av gelatin för kopie
ringsändamål, även på 
underlag av papper eller 
textil 

– Andra Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

3901– 
3915 

Plaster i obearbetad form, av
klipp och annat avfall av plast 
samt plastskrot; med undantag 
av nr ex 3907 och 3912 för 
vilka följande gäller: 

– Additions-polymerisations- 
produkter i vilka en mono
mer står för mer än 99 
viktprocent av hela poly
merinnehållet 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt kapitel 39 inte 
överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 5 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 39 inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fa
brik ( 5 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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ex 3907 – Sampolymerer av polykar
bonater samt av akrylnitril, 
butadien och styren (ABS) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma 
nummer som produkten får 
dock användas, om dess totala 
värde inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik ( 5 ) 

– Polyester Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 39 inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 
och/eller tillverkning utgående 
från polykarbonat av tet
rabrombifenol A 

3912 Cellulosa och kemiska cellulo
saderivat, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans, i 
obearbetad form 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
samma nummer som produk
ten inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

3916– 
3921 

Halvfabrikat av plast och andra 
plastvaror, med undantag av nr 
ex 3916, ex 3917, ex 3920 
och ex 3921 för vilka följande 
gäller: 

– Platta produkter, vidare be
arbetade än ytbehandlade 
eller nedskurna till annan än 
kvadratisk eller rektangulär 
form; andra produkter, vi
dare bearbetade än ytbe
handlade 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 39 inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra slag: 

– – Additions-polymerisations- 
produkter i vilka en mo
nomer står för mer än 99 
viktprocent av hela poly
merinnehållet 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt kapitel 39 inte 
överstiger 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 5 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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– – Andra Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
kapitel 39 inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fa
brik ( 5 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3916 och 
ex 3917 

Profilerade stänger och 
strängar samt rör 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt samma nummer 
som produkten inte över
stiger 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 3920 – Duk eller film av jonomer Tillverkning utgående från ett 
termoplastiskt partiellt salt ut
görande en sampolymer av 
eten och metakrylsyra delvis 
neutraliserad med metalljoner, 
huvudsakligen zink och nat
rium 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Duk av cellulosaregenerat, 
polyamider eller polyeten 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
samma nummer som produk
ten inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

ex 3921 Metallbelagda folier av plast
material 

Tillverkning utgående från 
högtransparenta folier av po
lyester med en tjocklek på 
mindre än 23 my ( 6 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

3922– 
3926 

Varor av plast Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 40 Gummi och gummivaror; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 4001 Laminerade plattor av sulkräpp Laminering av kräpplattor av 
naturgummi
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4005 Ovulkat gummi med inbland
ning av tillsatsämnen, i obe
arbetad form eller i form av 
plattor, duk eller remsor 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material, utom 
naturgummi, inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt 
fabrik 

4012 Regummerade eller begagnade 
däck, andra än massivdäck, av 
gummi; massivdäck, slitbanor 
samt fälgband, av gummi: 

– Regummerade däck (även 
massivdäck och s.k. slang
lösa däck) av gummi 

Regummering av begagnade 
däck 

– Andra Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 4011 eller 4012 

ex 4017 Varor av hårdgummi Tillverkning utgående från 
hårdgummi 

ex kapitel 41 Oberedda hudar och skinn 
(andra än pälsskinn) samt lä
der; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 4102 Oberedda skinn av får eller 
lamm, utan ullbeklädnad 

Borttagning av ull från skinn 
av får eller lamm, med ull
beklädnad 

4104– 
4106 

Hudar och skinn, garvade eller 
som crust, utan kvarsittande 
ull eller hår, även spaltade men 
inte vidare beredda 

Garvning av förgarvat läder 

eller 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

4107, 
4112 och 
4113 

Läder, vidare berett efter garv
ning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder be
rett till pergament, utan kvar
sittande ull eller hår, även 
spaltat, annat än läder enligt nr 
4114 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 4104–4113 

ex 4114 Lackläder och laminerat lack
läder; metalliserat läder 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 4104–4106, 
4107, 4112 eller 4113 om 
dess totala värde inte översti
ger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbe
ten; reseffekter, handväskor 
och liknande artiklar; varor av 
tarmar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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ex kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord päls; 
varor av dessa material; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 4302 Garvade eller på annat sätt 
beredda pälsskinn, hopfogade: 

– Tavlor, kors och liknande 
former 

Blekning eller färgning, utöver 
tillskärning och hopfogning av 
garvade eller på annat sätt be
redda pälsskinn, icke hopfoga
de 

– Andra Tillverkning utgående från 
garvade eller på annat sätt be
redda pälsskinn, icke hopfoga
de 

4303 Kläder och tillbehör till kläder 
samt andra varor av pälsskinn 

Tillverkning utgående från 
garvade eller på annat sätt be
redda pälsskinn enligt nr 
4302, icke hopfogade 

ex kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 4403 Virke, bilat eller grovt sågat på 
två eller fyra sidor 

Tillverkning utgående från 
obearbetat virke, även barkat 
eller endast befriat från splint
ved 

ex 4407 Virke, sågat eller kluvet i 
längdriktningen eller skuret el
ler svarvat till skivor, med en 
tjocklek av mer än 6 mm, 
hyvlat, slipat eller längdskarvat 

Hyvling, slipning eller längd
skarvning 

ex 4408 Skivor för fanering (inbegripet 
sådana som erhållits genom 
skärning av laminerat virke), 
skivor för plywood, med en 
tjocklek av högst 6 mm, sku
ret, och annat virke, sågat i 
längdriktningen eller skuret el
ler svarvat till skivor, med en 
tjocklek av högst 6 mm, hyv
lat, slipat eller längdskarvat 

Kantskarvning, hyvling, slip
ning eller längdskarvning 

ex 4409 Virke, likformigt bearbetat ut
efter hela längden, på kanter, 
ändar eller sidor, även hyvlat, 
slipat eller längdskarvat: 

– Slipat eller längdskarvat Slipning eller längdskarvning 

– Profilerat virke Profilering
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ex 4410– 
ex 4413 

Profilerade lister, inbegripet 
profilerade socklar och andra 
profilerade skivor 

Profilering 

ex 4415 Packlådor, förpackningsaskar, 
häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, av trä 

Tillverkning utgående från 
brädor eller skivor i icke av
passade dimensioner 

ex 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och 
andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä 

Tillverkning utgående från 
kluven tunnstav, inte vidare 
bearbetad än sågad på de två 
huvudsidorna 

ex 4418 – Byggnadssnickerier och tim
mermansarbeten, av trä 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Cellplattor och vissa taks
pån (”shingles” och ”shakes”) 
får dock användas 

– Profilerat virke Profilering 

ex 4421 Ämnen till tändstickor; träp
ligg till skodon 

Tillverkning utgående från 
virke enligt vilket nummer 
som helst, utom trätråd enligt 
nr 4409 

ex kapitel 45 Kork och varor av kork; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

4503 Varor av naturkork Tillverkning utgående från 
kork enligt nr 4501 

Kapitel 46 Varor av halm, esparto eller 
andra flätningsmaterial; korg
makeriarbeten 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Kapitel 47 Massa av ved eller andra 
fibrösa cellulosahaltiga materi
al; papper eller papp för åter
vinning (avfall och förbrukade 
varor) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 48 Papper och papp; varor av 
pappersmassa, papper eller 
papp; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 4811 Papper och papp, endast linje
rade eller rutade 

Tillverkning utgående från 
material för papperstillverk
ning enligt kapitel 47
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4816 Karbonpapper, självkopierande 
papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (med 
undantag av papper enligt nr 
4809), pappersstenciler och 
offsetplåtar av papper, även 
förpackade i askar 

Tillverkning utgående från 
material för papperstillverk
ning enligt kapitel 47 

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med 
enbart postalt tryck samt kor
respondenskort, av papper el
ler papp; askar, mappar o.d. av 
papper eller papp, innehål
lande ett sortiment av brev
papper, papperskuvert e.d. 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 4818 Toalettpapper Tillverkning utgående från 
material för papperstillverk
ning enligt kapitel 47 

ex 4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, 
påsar och andra förpackningar 
av papper, papp, cellulosavadd 
eller duk av cellulosafibrer 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 4820 Brevpapper i block Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 4823 Andra slag av papper, papp, 
cellulosavadd eller duk av cel
lulosafibrer, tillskurna till be
stämd storlek eller form 

Tillverkning utgående från 
material för papperstillverk
ning enligt kapitel 47 

ex kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, bil
der och andra produkter från 
den grafiska industrin; hand
skrifter, maskinskrivna texter 
samt ritningar; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

4909 Brevkort och vykort, med 
bildtryck eller annat tryck; 
tryckta kort med personliga 
hälsningar, meddelanden eller 
tillkännagivanden, även med 
bildtryck, med eller utan ku
vert eller utstyrsel 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 4909 eller 4911
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4910 Almanackor av alla slag, 
tryckta, inbegripet alma
nacksblock 

– S.k. evighetskalendrar eller 
almanackor med utbytbara 
block, fastsatta på ett annat 
underlag än papper eller 
papp 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 4909 eller 4911 

ex kapitel 50 Natursilke; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 5003 Avfall av natursilke (inbegripet 
silkeskokonger, inte lämpliga 
för avhaspling, garnavfall samt 
rivet avfall och riven lump), 
kardat eller kammat 

Kardning eller kamning av av
fall av natursilke 

5004– 
ex 5006 

Garn av natursilke och garn 
spunnet av avfall av natursilke 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— andra naturfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5007 Vävnader av natursilke eller av 
avfall av natursilke: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer,
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— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 51 Ull samt fina eller grova djur
hår; garn och vävnader av ta
gel; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

5106– 
5110 

Garn av ull eller fina eller 
grova djurhår eller av tagel 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5111– 
5113 

Vävnader av ull eller fina eller 
grova djurhår eller av tagel: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer,
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— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 52 Bomull; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

5204– 
5207 

Garn och tråd av bomull Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5208– 
5212 

Vävnader av bomull: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer,
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— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 53 Andra vegetabiliska textilfibrer; 
pappersgarn och vävnader av 
pappersgarn; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

5306– 
5308 

Garn av andra vegetabiliska 
textilfibrer; pappersgarn 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5309– 
5311 

Vävnader av andra vegetabi
liska textilfibrer; vävnader av 
pappersgarn: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— garn av jutefibrer,
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— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

5401– 
5406 

Garn, monofilamentgarn och 
sytråd av konstfilament 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5407 och 5408 Vävnader av garn av konstfila
ment: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer,
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— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

5501– 
5507 

Konststapelfibrer Tillverkning utgående från ke
miska material eller textilmassa 

5508– 
5511 

Garn och sytråd av konststa
pelfibrer 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— råsilke eller avfall av na
tursilke, kardat, kammat 
eller på annat sätt berett 
för spinning, 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5512– 
5516 

Vävnader av konststapelfibrer: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer,
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— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— papper 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; 
specialgarner; surrningsgarn 
och tågvirke samt varor av så
dana produkter; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5602 Filt, även impregnerad, över
dragen, belagd eller laminerad: 

– Nålfilt Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

Följande får dock användas: 

— garn av polypropenfila
ment enligt nr 5402, 

— stapelfibrer av polypropen 
enligt nr 5503 eller 5506, 
eller 

— fiberkabel av polypropenfi
lament enligt nr 5501,
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om varje enskilt filament eller 
varje enskild fiber har en 
längdvikt av mindre än 9 de
citex, och om det totala värdet 
av dessa material inte översti
ger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer av kasein, 
eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

5604 Tråd och rep av gummi, tex
tilöverdragna; textilgarn samt 
remsor o.d. enligt nr 5404 el
ler 5405, impregnerade, över
dragna eller belagda med 
gummi eller plast eller för
sedda med hölje av gummi el
ler plast: 

– Tråd och rep av gummi, 
textilöverdragna 

Tillverkning utgående från tråd 
eller rep av gummi, inte tex
tilöverdragna 

– Andra slag Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

5605 Metalliserat garn (även över
spunnet), dvs. textilgarn eller 
remsor o.d. enligt nr 5404 el
ler 5405, i förening med me
tall i form av tråd, remsa eller 
pulver eller överdragna med 
metall 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning
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5606 Överspunnet garn samt remsor 
o.d. enligt nr 5404 eller 5405, 
överspunna (dock inte garn 
enligt nr 5605 och överspun
net tagelgarn); sniljgarn (in
begripet sniljgarn framställt av 
textilflock); chainettegarn 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, 

— kemiska material eller tex
tilmassa, eller 

— material för papperstill
verkning 

Kapitel 57 Mattor och annan golvbelägg
ning av textilmaterial: 

– Av nålfilt Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

Följande får dock användas: 

— garn av polypropenfila
ment enligt nr 5402, 

— stapelfibrer av polypropen 
enligt nr 5503 eller 5506, 
eller 

— fiberkabel av polypropenfi
lament enligt nr 5501, 

om varje enskilt filament eller 
varje enskild fiber har en 
längdvikt av mindre än 9 de
citex, och om det totala värdet 
av dessa material inte översti
ger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik. 

Vävnader av jute får användas 
som underlag 

– Av annan filt Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning, 
eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa
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– Andra slag Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokos- eller jute
fibrer, 

— garn av syntet- eller rege
natfilament, 

— naturfibrer, eller 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning 

Vävnader av jute får användas 
som underlag 

ex kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade 
dukvaror av textilmaterial; 
spetsar; tapisserier; snörmake
riarbeten; broderier; med un
dantag av följande: 

– I förening med gummitråd Tillverkning utgående från en
kelt garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik
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5805 Handvävda tapisserier av ty
perna Gobelins, Flandern, Au
busson, Beauvais och liknande 
samt handbroderade tapisserier 
(t.ex. med petits points eller 
korsstygn), även konfektione
rade 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

5810 Broderier som längdvara, rem
sor eller i form av motiv 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

5901 Textilvävnader överdragna med 
gummi arabicum e.d. eller med 
stärkelseprodukter, av sådana 
slag som används till bokpär
mar o.d.; kalkerväv; preparerad 
målarduk; kanfas och liknande 
styva textilvävnader av sådana 
slag som används till hatts
tommar 

Tillverkning utgående från 
garn 

5902 Kordväv av högstyrkegarn av 
nylon eller andra polyamider, 
polyestrar eller viskos: 

– Innehållande högst 90 vikt
procent textilmaterial 

Tillverkning utgående från 
garn 

– Andra slag Tillverkning utgående från ke
miska material eller textilmassa 

5903 Textilvävnader, impregnerade, 
överdragna, belagda eller lami
nerade med plast, andra än 
vävnader enligt nr 5902 

Tillverkning utgående från 
garn 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik
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5904 Linoleum, även i tillskurna 
stycken; golvbeläggning bestå
ende av en textilbotten med 
överdrag eller beläggning, även 
tillskurna stycken 

Tillverkning utgående från 
garn ( 7 ) 

5905 Textiltapeter: 

– Impregnerade, överdragna, 
belagda eller laminerade med 
gummi, plast eller annat 
material 

Tillverkning utgående från 
garn 

– Andra slag Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

5906 Gummibehandlade textilväv
nader, andra än vävnader en
ligt nr 5902: 

– Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller
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— kemiska material eller tex
tilmassa 

– Andra vävnader gjorda av 
garn av syntetfilament, in
nehållande mer än 90 vikt
procent textilmaterial 

Tillverkning utgående från ke
miska material 

– Andra Tillverkning utgående från 
garn 

5907 Textilvävnader med annan im
pregnering, annat överdrag el
ler annan beläggning; målade 
teaterkulisser, ateljéfonder o.d., 
av textilvävnad 

Tillverkning utgående från 
garn 

eller 

tryckning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % 
av produktens pris fritt fabrik 

5908 Vekar av vävt, flätat eller stic
kat textilmaterial, för lampor, 
kaminer, tändare, ljus e.d.; 
glödstrumpor och rundstickad 
glödstrumpsväv, även impreg
nerade: 

– Glödstrumpor, impregnerade Tillverkning utgående från 
rundstickad glödstrumpsväv 

– Andra Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

5909– 
5911 

Produkter och artiklar av tex
tilmaterial av sådana slag som 
lämpar sig för tekniskt bruk: 

– Polerskivor eller ringar, an
dra än av filt enligt nr 5911 

Tillverkning utgående från 
garn eller från lump (inbegri
pet klipp och liknande avfall) 
enligt nr 6310
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– Vävnader, även filtade, av 
sådana slag som används i 
pappersmaskiner eller för 
annat tekniskt bruk, även 
impregnerade eller belagda, 
tubformade eller ändlösa, 
med ett eller flera varp- 
och/eller väftsystem, eller 
flatvävda med flera varp- 
och/eller väftsystem enligt nr 
5911 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— följande material: 

– – garn av polytetrafluore
ten ( 8 ), 

– – flertrådigt garn av polya
mid, överdraget, impregne
rat eller belagt med fenop
laster, 

– – garn av syntetiska textil
fibrer av aromatiska polya
mider framställda genom 
polykondensation av meta
fenylendiamin och isoftal
syra, 

– – monofilament av polytet
rafluoreten ( 8 ), 

– – garn av syntetiska textil
fibrer av polyparafenyl-en
tereftalamid, 

– – garn av glasfibrer, överdra
get med fenoplaster och 
omspunnet med akryl
garn ( 8 ), 

– – monofilament av sampoly
ester av en polyester och 
ett tereftalsyraharts och 
1,4-cyklohexandietanol och 
isoftalsyra, 

– – naturfibrer, 

– – konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– – kemiska material eller tex
tilmassa 

– Andra slag Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— garn av kokosfibrer, 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller
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— kemiska material eller tex
tilmassa 

Kapitel 60 Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, 
av trikå: 

– Tillverkade genom sömnad 
eller annan hopfogning av 
två eller flera stycken av tri
kå, som antingen tillskurits 
eller formats direkt vid 
framställningen 

Tillverkning utgående från 
garn ( 7 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

ex kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, 
av annan textilvara än trikå; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
garn ( 7 ) 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 och 
ex 6211 

Kläder för kvinnor och flickor, 
broderade; babykläder och till
behör till babykläder, brodera
de 

Tillverkning utgående från 
garn ( 9 ) 

eller 

tillverkning utgående från 
obroderad vävnad vars värde 
inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 9 )
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ex 6210 och 
ex 6216 

Brandsäker utrustning av väv 
med en beläggning av alumi
nerad polyesterfolie 

Tillverkning utgående från 
garn ( 9 ) 

eller 

tillverkning utgående från väv, 
inte belagd, vars värde inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik ( 9 ) 

6213 och 
6214 

Näsdukar, sjalar, scarfar, hals
dukar, mantiljer, slöjor o.d.: 

– Broderade Tillverkning utgående från ob
lekt enkelt garn ( 7 ) ( 9 ) 

eller 

tillverkning utgående från 
obroderad vävnad vars värde 
inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 9 ) 

– Andra Tillverkning utgående från ob
lekt enkelt garn ( 7 ) ( 9 ) 

eller 

konfektionering följd av tryck
ning samt minst två förbere
dande eller avslutande be
handlingar (t.ex. tvättning, 
blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehand
ling, appretering, dekatering, 
impregnering, stoppning eller 
noppning), om värdet av alla 
använda otryckta varor enligt 
nr 6213 och 6214 inte över
stiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

6217 Andra konfektionerade till
behör till kläder; delar till klä
der eller till tillbehör till kläder, 
andra än sådana enligt nr 
6212: 

– Broderade Tillverkning utgående från 
garn ( 9 ) 

eller
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tillverkning utgående från 
obroderad vävnad vars värde 
inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 9 ) 

– Brandsäker utrustning av väv 
med en beläggning av alu
minerad polyesterfolie 

Tillverkning utgående från 
garn ( 9 ) 

eller 

tillverkning utgående från väv, 
inte belagd, vars värde inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik ( 9 ) 

– Tillskurna mellanlägg till 
kragar och manschetter 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning utgående från 
garn ( 9 ) 

ex kapitel 63 Andra konfektionerade textil
varor; handarbetssatser; begag
nade kläder och andra begag
nade textilvaror; lump; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

6301– 
6304 

Res- och sängfiltar, sänglinne 
etc.; gardiner etc.; andra inred
ningsartiklar: 

– Av filt eller av bondad duk Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

– Andra slag: 

– – Broderade Tillverkning utgående från ob
lekt enkelt garn ( 9 ) ( 10 ) 

eller

SV L 161/2070 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



(1) (2) (3) eller (4) 

tillverkning utgående från 
obroderad vävnad (annan än 
trikå) vars värde inte överstiger 
40 % av produktens pris fritt 
fabrik 

– – Andra Tillverkning utgående från ob
lekt enkelt garn ( 9 ) ( 10 ) 

6305 Säckar och påsar av sådana 
slag som används för förpack
ning av varor 

Tillverkning utgående från ( 7 ) 

— naturfibrer, 

— konststapelfibrer, inte kar
dade, kammade eller på 
annat sätt beredda för 
spinning, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

6306 Presenningar och markiser; 
tält; segel till båtar, segelbrädor 
eller fordon; campingartiklar: 

– Av bondad duk Tillverkning utgående 
från ( 7 ) ( 9 ) 

— naturfibrer, eller 

— kemiska material eller tex
tilmassa 

– Andra slag Tillverkning utgående från ob
lekt enkelt garn ( 7 ) ( 9 ) 

6307 Andra konfektionerade artiklar, 
inbegripet tillskärningsmönster 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

6308 Satser bestående av vävnads
stycken och garn, med eller 
utan tillbehör, avsedda för till
verkning av mattor, tapisserier, 
broderade borddukar eller ser
vetter eller liknande artiklar av 
textilmaterial, i detaljhandels
förpackningar 

Varje artikel i satsen måste 
uppfylla de ursprungsvillkor 
som skulle gälla för den om 
den inte ingick i satsen. Artik
lar utan ursprungsstatus får 
dock ingå, om deras totala 
värde inte överstiger 15 % av 
satsens pris fritt fabrik
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ex kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; delar 
till sådana artiklar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom överdelar 
hopfogade med innersulor eller 
med andra delar av sulan en
ligt nr 6406 

6406 Delar till skodon (inbegripet 
överdelar, även hopfogade med 
andra sulor än yttersulor); lösa 
inläggssulor, hälinlägg o.d.; 
damasker, benläder och lik
nande artiklar samt delar till 
sådana artiklar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 65 Huvudbonader och delar till 
huvudbonader; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

6505 Hattar och andra huvudbona
der, av trikå eller tillverkade av 
längdvara av spetsar, filt eller 
annan textilvara (dock inte av 
band eller remsor), även ofod
rade eller ogarnerade; hårnät 
av alla slags material, även 
fodrade och garnerade 

Tillverkning utgående från 
garn eller textilfibrer ( 9 ) 

ex kapitel 66 Paraplyer, parasoller, pro
menadkäppar, sittkäppar, pis
kor och ridspön samt delar till 
sådana artiklar; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

6601 Paraplyer och parasoller (in
begripet käpparaplyer, träd
gårdsparasoller och liknande 
parasoller) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 67 Bearbetade fjädrar och dun 
samt varor tillverkade av fjäd
rar eller dun; konstgjorda 
blommor; varor av människo
hår 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, 
asbest, glimmer eller liknande 
material; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 6803 Varor av skiffer eller agglome
rerad skiffer 

Tillverkning utgående från be
arbetad skiffer 

ex 6812 Varor av asbest; blandningar 
på basis av asbest eller på basis 
av asbest och magnesiumkar
bonat 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst
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ex 6814 Varor av glimmer, inbegripet 
agglomererad eller rekonstrue
rad glimmer, på underlag av 
papper, papp eller annat ma
terial 

Tillverkning utgående från be
arbetad glimmer (även agg
lomererad eller rekonstruerad 
glimmer) 

Kapitel 69 Keramiska produkter Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 70 Glas och glasvaror; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 7003, 
ex 7004 och 
ex 7005 

Glas, försett med ett icke-re
flekterande skikt 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7001 

7006 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 
7005, böjt, bearbetat på kan
terna, graverat, borrat, emalje
rat eller på annat sätt bearbe
tat, men inte inramat och inte 
i förening med annat material: 

– Glasplattor (substrat), täckta 
med ett dielektriskt metall
skikt, utgörande halvledare 
enligt SEMII:s standard ( 11 ) 

Tillverkning utgående från ic
ke-täckta glasplattor (substrat) 
enligt nr 7006 

– Andra slag Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7001 

7007 Säkerhetsglas bestående av 
härdat eller laminerat glas 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7001 

7008 Flerväggiga isolerrutor av glas Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7001 

7009 Speglar av glas, inbegripet 
backspeglar, även inramade 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7001 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, 
krukor, ampuller och andra 
behållare av glas, av sådana 
slag som används för transport 
eller förpackning av varor; 
konserveringsburkar av glas; 
proppar, lock och andra till
slutningsanordningar av glas 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

eller 

slipning av glasvaror, om det 
totala värdet av glasvaror i os
lipat skick inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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7013 Glasvaror av sådana slag som 
används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsartiklar, 
för prydnadsändamål inomhus 
eller för liknande ändamål 
(andra än sådana som omfattas 
av nr 7010 eller 7018) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

eller 

slipning av glasvaror, om det 
totala värdet av glasvaror i os
lipat skick inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

dekorering för hand (utom se
rigrafiskt tryck) av munblåsta 
glasvaror, om det totala värdet 
av den munblåsta glasvaran 
inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

ex 7019 Varor (andra än garn) av glas
fibrer 

Tillverkning utgående från 

— förgarn (slivers), roving och 
andra fiberknippen eller 
garn, ofärgat, även huggna, 
eller 

— glasull 

ex kapitel 71 Naturpärlor och odlade pärlor, 
ädelstenar och halvädelstenar, 
ädla metaller och metaller med 
plätering av ädel metall samt 
varor av sådana produkter; 
oäkta smycken; mynt; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 7101 Naturpärlor eller odlade pärlor, 
sorterade, temporärt uppträdda 
för att underlätta transporten 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 7102, 
ex 7103 och 
ex 7104 

Bearbetade ädelstenar och hal
vädelstenar (naturliga, synte
tiska eller rekonstruerade) 

Tillverkning utgående från 
obearbetade ädelstenar eller 
halvädelstenar 

7106, 
7108 och 
7110 

Ädla metaller: 

– Obearbetade Tillverkning utgående från 
material som inte klassificeras 
enligt nr 7106, 7108 eller 
7110 

eller
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elektrolytisk, termisk eller ke
misk separering av ädla metal
ler enligt nr 7106, 7108 eller 
7110 

eller 

legering av ädla metaller enligt 
nr 7106, 7108 eller 7110, 
med varandra eller med oädla 
metaller 

– I form av halvfabrikat eller 
pulver 

Tillverkning utgående från 
obearbetade ädla metaller 

ex 7107, 
ex 7109 och 
ex 7111 

Metall med plätering av ädel 
metall, i form av halvfabrikat 

Tillverkning utgående från 
metall med plätering av ädel 
metall, obearbetad 

7116 Varor bestående av naturpärlor 
eller odlade pärlor eller av 
ädelstenar eller halvädelstenar 
(naturliga, syntetiska eller re
konstruerade) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7117 Oäkta smycken Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

eller 

tillverkning utgående från delar 
av oädel metall, som inte har 
överdrag av eller är belagda 
med ädla metaller, om värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 72 Järn och stål; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

7207 Halvfärdiga produkter av järn 
eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7201, 7202, 
7203, 7204 eller 7205 

7208– 
7216 

Valsade platta produkter, stång 
och profiler, av järn eller ole
gerat stål 

Tillverkning utgående från göt 
eller andra obearbetade former 
enligt nr 7206 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från 
halvfärdigt material enligt nr 
7207
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ex 7218, 
7219– 
7222 

Halvfärdiga produkter, valsade 
platta produkter, stång och 
profiler, av rostfritt stål 

Tillverkning utgående från göt 
eller andra obearbetade former 
enligt nr 7218 

7223 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från 
halvfärdigt material enligt nr 
7218 

ex 7224, 
7225– 
7228 

Halvfärdiga produkter, valsade 
platta produkter, varmvalsad 
stång i oregelbundet upprul
lade ringar; profiler av annat 
legerat stål; ihåligt borrstål av 
legerat eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från göt 
eller andra obearbetade former 
enligt nr 7206, 7218 eller 
7224 

7229 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från 
halvfärdigt material enligt nr 
7224 

ex kapitel 73 Varor av järn eller stål; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 7301 Spont Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7206 

7302 Följande banbyggnadsmateriel 
av järn eller stål för järnvägar 
eller spårvägar: räler, moträler 
och kuggskenor, växeltungor, 
spårkorsningar, växelstag och 
andra delar till spårväxlar, 
sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, 
rälstolskilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, 
spårplattor och annan speciell 
materiel för sammanbindning 
eller fästande av räler 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7206 

7304, 
7305 och 
7306 

Rör och ihåliga profiler, av 
järn (annat än gjutjärn) eller 
stål 

Tillverkning utgående från 
material enligt nr 7206, 7207, 
7218 eller 7224 

ex 7307 Rördelar av rostfritt stål (ISO 
nr X5CrNiMo 1712), bestå
ende av flera delar 

Svarvning, borrning, brot
schning, gängning, gradning 
och sandblästring av smidda 
ämnen, vars totala värde inte 
överstiger 35 % av produktens 
pris fritt fabrik
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7308 Konstruktioner (med undantag 
av monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader enligt 
nr 9406) och delar till kon
struktioner (t.ex. broar, bro
sektioner, slussportar, torn, 
fackverksmaster, tak, fackverk 
till tak, dörrar, fönster, dörr- 
och fönsterkarmar, dörrtrösk
lar, fönsterluckor, räcken och 
pelare), av järn eller stål; plåt, 
stång, profiler, rör o.d. av järn 
eller stål, bearbetade för an
vändning i konstruktioner 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Profiler framställda genom 
svetsning enligt nr 7301 får 
dock inte användas 

ex 7315 Snökedjor o.d. Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
nr 7315 inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 74 Koppar och varor av koppar; 
med undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7401 Kopparskärsten; cementkoppar 
(utfälld koppar) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

7402 Oraffinerad koppar; koppara
noder för elektrolytisk raffine
ring 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

7403 Raffinerad koppar och kop
parlegeringar, i obearbetad 
form: 

– Raffinerad koppar Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

– Kopparlegeringar och raffi
nerad koppar innehållande 
andra ämnen 

Tillverkning utgående från raf
finerad obearbetad koppar eller 
från avfall och skrot av koppar 

7404 Avfall och skrot av koppar Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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7405 Kopparförlegeringar Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 75 Nickel och varor av nickel; 
med undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7501–7503 Nickelskärsten, nickeloxidsinter 
och andra mellanprodukter vid 
framställning av nickel; nickel i 
obearbetad form; avfall och 
skrot av nickel 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 76 Aluminium och varor av alu
minium; med undantag av 
följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7601 Aluminium i obearbetad form Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning genom termisk el
ler elektrolytisk behandling av 
olegerat aluminium eller av 
avfall eller skrot av aluminium 

7602 Avfall och skrot av aluminium Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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ex 7616 Varor av aluminium, andra än 
duk, galler, nät, stängselnät, 
armeringsnät och liknande 
produkter (inbegripet ändlösa 
band) av aluminiumtråd och 
klippnät av aluminium 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten; duk, galler, nät, 
stängselnät, armeringsnät 
och liknande produkter 
(inbegripet ändlösa band) 
av aluminiumtråd och 
klippnät av aluminium får 
dock användas, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 77 Reserverat för eventuell fram
tida användning i Harmonise
rade systemet 

ex kapitel 78 Bly och varor av bly; med 
undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7801 Bly i obearbetad form: 

– Raffinerat bly Tillverkning utgående från bly 
i form av tacka eller verkbly 

– Annat Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Avfall och skrot enligt nr 
7802 får dock inte användas 

7802 Avfall och skrot av bly Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 79 Zink och varor av zink; med 
undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik
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7901 Zink i obearbetad form Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Avfall och skrot enligt nr 
7902 får dock inte användas 

7902 Avfall och skrot av zink Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 80 Tenn och varor av tenn; med 
undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8001 Tenn i obearbetad form Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Avfall och skrot enligt nr 
8002 får dock inte användas 

8002 och 
8007 

Avfall och skrot av tenn; andra 
varor av tenn 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Kapitel 81 Andra oädla metaller; kerme
ter; varor av dessa material: 

– Andra oädla metaller, be
arbetade; varor av dessa 
material 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
samma nummer som produk
ten inte överstiger 50 % av 
produktens pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, ske
dar och gafflar av oädel metall; 
delar av oädel metall till så
dana artiklar; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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8206 Satser av handverktyg enligt 
två eller flera av nr 
8202–8205, i detaljhandels
förpackningar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 8202–8205. Verktyg enligt 
nr 8202–8205 får dock ingå i 
satsen, om deras totala värde 
inte överstiger 15 % av satsens 
pris fritt fabrik 

8207 Utbytbara verktyg för hand
verktyg, även mekaniska, eller 
för verktygsmaskiner (t.ex. för 
pressning, stansning, gängning, 
borrning, arborrning, driftning, 
fräsning, svarvning eller 
skruvdragning), inbegripet 
dragskivor för dragning och 
matriser för strängpressning av 
metall, samt verktyg för berg- 
eller jordborrning 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8208 Knivar och skärstål för maski
ner eller mekaniska apparater 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 8211 Knivar med skärande egg, även 
tandad (inbegripet trädgårdsk
nivar), andra än knivar enligt 
nr 8208 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Knivblad och knivskaft av 
oädel metall får dock användas 

8214 Andra skär- och klippverktyg 
(t.ex. hårklippningsmaskiner, 
huggknivar och hackknivar för 
slakterier och charkuterier eller 
för hushållsbruk, papperskni
var); artiklar och satser av ar
tiklar för manikyr eller pedikyr 
(inbegripet nagelfilar) 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Handtag och skaft av oä
del metall får dock användas 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårts
padar, fiskknivar, smörknivar, 
sockertänger och liknande 
köks- och bordsartiklar 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Handtag och skaft av oä
del metall får dock användas 

ex kapitel 83 Diverse varor av oädel metall; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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ex 8302 Andra beslag och liknande ar
tiklar lämpliga för byggnader, 
samt automatiska dörrstängare 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Andra material enligt nr 
8302 får dock användas, om 
dess totala värde inte översti
ger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8306 Statyetter och andra prydnads
föremål, av oädel metall 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Annat material enligt nr 
8306 får dock användas, om 
dess totala värde inte översti
ger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, ma
skiner, apparater och meka
niska redskap; delar till sådana 
varor; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8401 Bränsleelement för kärnreakto
rer 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten ( 12 ) 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8402 Ångpannor och andra ång
generatorer (andra än sådana 
varmvattenpannor för central
uppvärmning som också kan 
producera lågtrycksånga); het
vattenpannor 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8403 och 
ex 8404 

Värmepannor för centralupp
värmning, andra än sådana 
enligt nr 8402, samt hjälp
apparater för värmepannor för 
centraluppvärmning 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 8403 eller 8404 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8406 Ångturbiner Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8407 Förbränningskolvmotorer med 
gnisttändning och med fram- 
och återgående eller roterande 
kolvar 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8408 Förbränningskolvmotorer med 
kompressionständning (diesel- 
eller semidieselmotorer) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8409 Delar som är lämpliga att an
vändas uteslutande eller hu
vudsakligen till motorer enligt 
nr 8407 eller 8408 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8411 Turbojetmotorer, turboprop
motorer och andra gasturbin
motorer 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8412 Andra motorer Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 8413 Roterande förträngningspum
par 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8414 Fläktar, blåsmaskiner och lik
nande maskiner för industriellt 
bruk 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik

SV 29.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 161/2083



(1) (2) (3) eller (4) 

8415 Luftkonditionerings-apparater 
bestående av en motordriven 
fläkt samt anordningar för re
glering av temperatur och 
fuktighet, inbegripet sådana 
apparater i vilka fuktigheten 
inte kan regleras separat 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- 
eller frysutrustning, elektriska 
och andra; värmepumpar, an
dra än luftkonditionerings
apparater enligt nr 8415 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt icke-ursprungs
material inte överstiger 
värdet av allt använt ur
sprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8419 Maskiner för trä-, pappersmas
sa-, pappers- och pappindu
strierna 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt samma nummer 
som produkten inte över
stiger 25 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8420 Kalandrar och andra vals
maskiner, andra än maskiner 
för bearbetning av metall eller 
glas, samt valsar till sådana 
maskiner 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt samma nummer 
som produkten inte över
stiger 25 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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8423 Vågar (med undantag av vågar 
känsliga för 0,05 g eller 
mindre), inbegripet räkne- och 
kontrollvågar; vikter av alla 
slag för vågar 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8425– 
8428 

Maskiner och apparater för 
lyftning eller annan hantering, 
lastning, lossning eller trans
port 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8431 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8429 Självgående bladschaktmas
kiner, väghyvlar, skrapor, 
grävmaskiner, lastare, stamp
maskiner och vägvältar: 

– Vägvältar Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8431 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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8430 Andra maskiner och apparater 
för grävning, hyvling, plane
ring, stampning, tillpackning, 
schaktning, borrning eller 
brytning av jord, sten, mineral 
eller malm; pålningsmaskiner 
och påluppdragningsmaskiner; 
snöplogar och snöslungor 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8431 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8431 Delar som är lämpliga att an
vändas uteslutande eller hu
vudsakligen till vägvältar 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8439 Maskiner och apparater för 
tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material 
eller för tillverkning eller ef
terbehandling av papper eller 
papp 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt samma nummer 
som produkten inte över
stiger 25 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8441 Andra maskiner och apparater 
för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, in
begripet skärmaskiner av alla 
slag 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt samma nummer 
som produkten inte över
stiger 25 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8443 Skrivare, för maskiner och ap
parater för kontorsbruk (t.ex. 
maskiner för automatisk data
behandling, ordbehandlings
maskiner osv.) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8444– 
8447 

Maskiner enligt dessa nummer 
som används i textilindustrin 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 8448 Hjälpmaskiner och hjälpappa
rater för användning tillsam
mans med maskiner enligt nr 
8444 och 8445 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8452 Symaskiner, andra än trådhäft
maskiner enligt nr 8440; 
möbler, stativ och överdrag, 
speciellt konstruerade för sy
maskiner; symaskinsnålar: 

– Symaskiner (endast skyttel
söm) vilkas överdel har en 
vikt av högst 16 kg utan 
motor eller 17 kg med mo
tor 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 

— värdet av allt icke-ur
sprungsmaterial som an
vänts vid monteringen av 
överdelen (utan motor) inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial, 
och 

— mekanismen för trådspän
ning, gripmekanismen och 
mekanismen för sicksack
söm redan har ursprungs
status 

– Andra Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8456– 
8466 

Verktygsmaskiner och andra 
maskiner samt delar och till
behör till sådana maskiner en
ligt nr 8456–8466 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8469– 
8472 

Maskiner och apparater för 
kontorsbruk (t.ex. skrivmaski
ner, räknemaskiner, maskiner 
för automatisk databehandling, 
dupliceringsmaskiner, häft
apparater) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8480 Formflaskor för metallgjuterier; 
bottenplattor till gjutformar; 
gjutmodeller; gjutformar och 
andra formar för metall (andra 
än götkokiller), metallkarbider, 
glas, mineraliska ämnen, 
gummi eller plast 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8482 Kullager och rullager Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8484 Packningar av metallplåt i för
ening med annat material eller 
av två eller flera skikt av me
tall; satser av packningar av 
skilda material, i påsar, kuvert 
eller liknande förpackningar; 
mekaniska packningar 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 8486 — Verktygsmaskiner för av
verkande bearbetning av 
alla slags material med la
ser eller annan ljus- eller 
fotonstråle, ultraljud, elek
troerosion, elektrokemisk 
process, elektronstråle, 
jonstråle eller plasmaljus
båge samt delar och till
behör till dessa 

— Verktygsmaskiner (inbegri
pet pressar) för bearbetning 
av metall genom bockning, 
falsning eller riktning samt 
delar och tillbehör till dessa 

— Verktygsmaskiner för be
arbetning av sten, kera
miska produkter, betong, 
asbestcement eller liknande 
mineraliska material eller 
för bearbetning av glas i 
kallt tillstånd samt delar 
och tillbehör till dessa 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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— Ritsinstrument som utgör 
bildgeneratorutrustning av 
ett slag som används för 
framställning av arbets
masker eller modermasker 
ur fotoresistöverdragna 
substrat; delar till sådana 
artiklar 

– Formar för sprutgjutning el
ler pressgjutning 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra maskiner och appa
rater för lyftning eller annan 
hantering, lastning, lossning 
eller transport 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8431 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8487 Delar till maskiner och appa
rater, inte försedda med elekt
riska kopplingsanordningar, 
isolatorer, spolar, kontaktele
ment eller andra elektriska an
ordningar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 85 Elektriska maskiner och appa
rater, elektrisk materiel samt 
delar till sådana varor; appara
ter för inspelning eller återgiv
ning av ljud, apparater för in
spelning eller återgivning av 
bilder och ljud för television 
samt delar och tillbehör till 
sådana apparater; med undan
tag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8501 Elektriska motorer och gene
ratorer (med undantag av ge
neratoraggregat) 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8503 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

8502 Elektriska generatoraggregat 
och roterande omformare 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8501 och 
8503 inte överstiger 10 % 
av produktens pris fritt fa
brik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8504 Kraftförsörjningsenheter till 
maskiner för automatisk data
behandling 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 8517 Andra apparater för sändning 
eller mottagning av tal, bilder 
eller andra data, inbegripet 
apparater för kommunikation i 
trådlösa nätverk (såsom LAN 
och WAN), andra än apparater 
för sändning eller mottagning 
enligt nr 8443, 8525, 8527 
eller 8528 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8518 Mikrofoner och mikrofonsta
tiv; högtalare, med eller utan 
hölje; tonfrekvensförstärkare; 
elektriska ljudförstärknings
anläggningar 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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8519 Apparater för ljudinspelning 
eller ljudåtergivning 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8521 Apparater för inspelning eller 
återgivning av videosignaler, 
även med inbyggd videotuner 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8522 Delar och tillbehör lämpade 
för användning enbart eller 
huvudsakligen med apparater 
enligt nr 8519–8521 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8523 – Oinspelade skivor, band, ic
ke-flyktiga halvledarminnen 
och andra medier för in
spelning av ljud eller av an
dra fenomen, med 
undantag av produkter enligt 
kapitel 37 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Inspelade skivor, band, icke- 
flyktiga halvledarminnen och 
andra medier för inspelning 
av ljud eller av andra feno
men, med undantag av pro
dukter enligt kapitel 37 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8523 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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– Matriser och förlagor (mas
ters) för framställning av 
skivor, med undantag av 
produkter enligt kapitel 37 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8523 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Proximitetskort och smart
kort med minst två elektro
niska integrerade kretsar 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Smartkort med en elektro
nisk integrerad krets 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8541 och 
8542 inte överstiger 10 % 
av produktens pris fritt fa
brik 

eller 

diffusion, varvid integrerade 
kretsar framställs på ett halv
ledarsubstrat genom selektiv 
tillsats av lämpliga dopämnen, 
även om montering eller 
provning äger rum i ett annat 
land än de som anges i artik
larna 3 och 4 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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8525 Apparater för sändning av 
rundradio eller television, även 
med inbyggd utrustning för 
mottagning, ljudinspelning el
ler ljudåtergivning; televisions
kameror, digitala kameror och 
videokameror 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8526 Radarapparater, apparater för 
radionavigering samt apparater 
för radiomanövrering eller ra
diostyrning 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8527 Apparater för mottagning av 
rundradio, även med inbyggd 
utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud eller med 
inbyggt ur 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8528 – Monitorer och projektorer 
utan inbyggd televisions
mottagare, av sådana slag 
som uteslutande eller hu
vudsakligen används i ett 
system för automatisk data
behandling enligt nr 8471 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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– Andra monitorer och pro
jektorer utan inbyggd televi
sionsmottagare; televisions
mottagare, även med in
byggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för 
inspelning eller återgivning 
av ljud eller videosignaler 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8529 Delar som är lämpliga att an
vändas uteslutande eller hu
vudsakligen till apparater enligt 
nr 8525–8528: 

– Lämpliga att användas ute
slutande eller huvudsakligen 
till utrustning för inspelning 
eller återgivning av video
signaler 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Lämpliga att användas ute
slutande eller huvudsakligen 
till monitorer och projekto
rer utan inbyggd televisions
mottagare, av sådana slag 
som uteslutande eller hu
vudsakligen används i ett 
system för automatisk data
behandling enligt nr 8471 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra slag Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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8535 Elektriska apparater och andra 
artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elekt
riska kretsar eller för åstad
kommande av anslutning till 
eller förbindelse i elektriska 
kretsar, för en driftspänning av 
mer än 1 000 V 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8538 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8536 – Elektriska apparater och an
dra artiklar för brytning, 
omkoppling eller skyddande 
av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslut
ning till eller förbindelse i 
elektriska kretsar, för en 
driftspänning av högst 
1 000 V 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8538 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Kopplingsdon för optiska 
fibrer eller för knippen eller 
kablar av optiska fibrer 

– – av plast Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– – av keramiskt material Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

– – av koppar Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, 
skåp o.d., utrustade med två 
eller flera apparater enligt nr 
8535 eller 8536 och avsedda 
att tjänstgöra som elektriska 
manöver- eller kopplingsorgan, 
inbegripet sådana tavlor etc. 
som innehåller instrument eller 
apparater enligt kapitel 90 och 
numeriska styrorgan, dock inte 
kopplingsanordningar enligt nr 
8517 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8538 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8541 Dioder, transistorer och lik
nande halvledarkomponenter 
eller halvledarelement, med 
undantag av plattor (wafers) 
ännu inte nedskurna till chip 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8542 Elektroniska integrerade kret
sar: 

– Integrerade monolitkretsar Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8541 och 
8542 inte överstiger 10 % 
av produktens pris fritt fa
brik 

eller 

diffusion, varvid integrerade 
kretsar framställs på ett halv
ledarsubstrat genom selektiv 
tillsats av lämpliga dopämnen, 
även om montering eller 
provning äger rum i ett annat 
land än de som anges i artik
larna 3 och 4 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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– Multichipkretsar som utgör 
delar till maskiner och ap
parater, inte nämnda eller 
inbegripna någon annan
stans i detta kapitel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8541 och 
8542 inte överstiger 10 % 
av produktens pris fritt fa
brik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad 
eller anodoxiderad) tråd och 
kabel (inbegripet koaxialkabel) 
och andra isolerade elektriska 
ledare, även försedda med 
kopplingsanordningar; optiska 
fiberkablar, i vilka varje enskild 
fiber är försedd med eget hölje, 
även i förening med elektriska 
ledare eller försedda med 
kopplingsanordningar 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8545 Kolelektroder, kolborstar, 
lampkol, kol för galvaniska 
element och andra artiklar av 
grafit eller annat kol, även i 
förening med metall, av sådana 
slag som används för elektriskt 
ändamål 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett 
material 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8547 Isolerdetaljer (med undantag av 
isolatorer enligt nr 8546) för 
elektriska maskiner eller appa
rater eller för annat elektriskt 
ändamål, utgörande detaljer 
helt av isolermaterial bortsett 
från mindre metalldelar (t.ex. 
gängade hylsor) som ingjutits 
eller inpressats i massan i 
samband med tillverkningen 
och som är avsedda uteslu
tande för sammanfogning; 
elektriska isolerrör samt för
bindningsdetaljer till sådana, av 
oädel metall, invändigt belagda 
med isolermaterial 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8548 – Avfall och skrot av galva
niska element, batterier och 
elektriska ackumulatorer; 
förbrukade galvaniska ele
ment, förbrukade batterier 
och förbrukade elektriska 
ackumulatorer; elektriska 
delar till maskiner och ap
parater, inte nämnda eller 
inbegripna någon annan
stans i detta kapitel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Elektroniska mikrokretsar Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 8541 och 
8542 inte överstiger 10 % 
av produktens pris fritt fa
brik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 86 Lok och annan rullande järn
vägs- och spårvägsmateriel 
samt delar till sådan materiel; 
stationär järnvägs- och spår
vägsmateriel samt delar till så
dan materiel; mekanisk (in
begripet elektromekanisk) tra
fiksignaleringsutrustning av 
alla slag; med undantag av 
följande: 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

8608 Stationär järnvägs- och spår
vägsmateriel; mekanisk (in
begripet elektromekanisk) sig
nalerings-, säkerhets- och tra
fikövervakningsutrustning för 
järnvägar, spårvägar, lands
vägar, gator, inre vattenvägar, 
parkeringsplatser, hamnanlägg
ningar eller flygfält; delar till 
sådan materiel och utrustning 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 87 Fordon, andra än rullande 
järnvägs- eller spårvägsmateri
el, samt delar och tillbehör till 
fordon; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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8709 Truckar, inte försedda med 
lyft- eller hanteringsutrustning, 
av sådana slag som används i 
fabriker, magasin, hamnområ
den eller på flygplatser för 
korta transporter av gods; 
dragtruckar av sådana slag som 
används på järnvägsperronger; 
delar till fordon enligt detta 
nummer 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8710 Stridsvagnar och andra motor
drivna pansrade stridsfordon, 
även utrustade med vapen, 
samt delar till sådana fordon 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8711 Motorcyklar (inbegripet mope
der) samt cyklar försedda med 
hjälpmotor, med eller utan 
sidvagn; sidvagnar: 

– Med förbränningskolvmotor 
med fram- och återgående 
kolv eller kolvar och med en 
cylindervolym av 

– – högst 50 cm 3 Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– – mer än 50 cm 3 Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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– Andra slag Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8712 Tvåhjuliga cyklar utan kullager Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
nr 8714 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8715 Barnvagnar och delar till 
barnvagnar 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8716 Släpfordon och påhängsvag
nar; andra fordon, utan meka
nisk framdrivningsanordning; 
delar till sådana fordon 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 88 Luftfartyg och rymdfarkoster 
samt delar till sådana; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 8804 S.k. rotochutes Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 8804 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

8805 Startanordningar för luftfartyg; 
inbromsningsanordningar av 
sådana slag som används på 
hangarfartyg samt liknande 
utrustning; markträningsappa
rater för flygutbildning; delar 
till varor enligt detta nummer 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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Kapitel 89 Fartyg samt annan flytande 
materiel 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Fartygsskrov enligt nr 
8906 får dock inte användas 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 90 Optiska instrument och appa
rater, foto- och kinoapparater, 
instrument och apparater för 
mätning eller kontroll, medi
cinska och kirurgiska instru
ment och apparater; delar och 
tillbehör till sådana artiklar; 
med undantag av följande: 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9001 Optiska fibrer och optiska fi
berknippen; optiska fiber
kablar, andra än sådana enligt 
nr 8544; skivor och plattor av 
polariserande material; linser 
(inbegripet kontaktlinser), pris
mor, speglar och andra optiska 
element, oavsett material, 
omonterade, andra än sådana 
element av glas som inte är 
optiskt bearbetade 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9002 Linser, prismor, speglar och 
andra optiska element, oavsett 
material, monterade, utgörande 
delar eller tillbehör till instru
ment eller apparater, andra än 
sådana element av glas som 
inte är optiskt bearbetade 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9004 Glasögon o.d., avsedda för 
synkorrektion, som skydd för 
ögonen eller för annat ända
mål 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 9005 Kikare (monokulära och bin
okulära), inbegripet teleskop, 
samt stativ till sådana, med 
undantag av astronomiska tu
ber (refraktorer) och stativ till 
sådana 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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— vid vilken värdet av allt 
använt icke-ursprungs
material inte överstiger 
värdet av allt använt ur
sprungsmaterial 

ex 9006 Stillbildskameror; blixtljus
apparater och blixtlampor, för 
fotografiskt bruk, andra än 
blixtlampor med elektrisk 
tändning 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt icke-ursprungs
material inte överstiger 
värdet av allt använt ur
sprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9007 Kinokameror och kinoprojek
torer, även med inbyggd ut
rustning för inspelning eller 
återgivning av ljud 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt icke-ursprungs
material inte överstiger 
värdet av allt använt ur
sprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9011 Optiska mikroskop, inbegripet 
sådana för fotomikrografi, ki
nefotomikrografi eller mikro
projektion 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt icke-ursprungs
material inte överstiger 
värdet av allt använt ur
sprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik
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ex 9014 Andra instrument och appara
ter för navigering 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9015 Instrument och apparater för 
geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, 
hydrografi, oceanografi, hyd
rologi, meteorologi eller geo
fysik, med undantag av kom
passer; avståndsmätare 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9016 Vågar känsliga för 0,05 g eller 
mindre, även med tillhörande 
vikter 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9017 Ritinstrument, ritsinstrument 
och räkneinstrument (t.ex. rit
apparater, pantografer, grad
skivor, ritbestick, räknestickor 
och räkneskivor); instrument 
som hålls i handen för längd
mätning (t.ex. mätstockar, 
mätband, mikrometrar och 
skjutmått), inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9018 Instrument och apparater som 
används för medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt 
bruk, inbegripet scintigrafer, 
andra elektromedicinska appa
rater samt instrument för syn
provning: 

– Tandläkarstolar med inbyggd 
tandläkarutrustning eller 
spottkopp 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, även annat material 
enligt nr 9018 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

– Andra Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik
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9019 Apparater för mekanoterapi; 
massageapparater; apparater 
för psykotekniska undersök
ningar; apparater för ozonte
rapi, syreterapi, aerosolterapi 
eller konstgjord andning samt 
andra andningsapparater för 
terapeutiskt bruk 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9020 Andra andningsapparater, in
begripet gasmasker men inte 
sådana enkla skyddsmasker 
som varken har mekaniska 
delar eller utbytbart filter 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 25 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9024 Maskiner och apparater för 
provning av hårdhet, hållfast
het, sammanpressbarhet, elas
ticitet eller andra mekaniska 
egenskaper hos material (t.ex. 
metaller, trä, textilvaror, pap
per eller plast) 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9025 Areometrar och liknande in
strument, termometrar, pyro
metrar, barometrar, hygromet
rar och psykrometrar, även 
registrerande, samt alla slags 
kombinationer av dessa in
strument 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9026 Instrument och apparater för 
mätning eller kontroll av ga
sers eller vätskors strömning, 
nivå, tryck e.d. (t.ex. genom
strömningsmätare, nivåmätare, 
manometrar och värmeför
brukningsmätare), med undan
tag av instrument och appara
ter enligt nr 9014, 9015, 
9028 och 9032 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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9027 Instrument och apparater för 
fysikalisk eller kemisk analys 
(t.ex. polarimetrar, refrakto
metrar, spektrometrar samt 
gas- eller rökanalysapparater); 
instrument och apparater för 
mätning eller kontroll av vis
kositet, porositet, dilatation, 
ytspänning e.d.; instrument 
och apparater för mätning eller 
kontroll av värmemängd, ljud
nivå eller ljusintensitet (in
begripet exponeringsmätare); 
mikrotomer 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9028 Förbruknings- och produk
tionsmätare för gaser, vätskor 
eller elektricitet, inbegripet ka
libreringsmätare för sådana in
strument: 

– Delar och tillbehör Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9029 Varvräknare, produktionsräk
nare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d.; hastighets
mätare och takometrar, andra 
än artiklar enligt nr 9014 eller 
9015; stroboskop 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9030 Oscilloskop, spektrumanalys
apparater samt andra instru
ment och apparater för mät
ning eller kontroll av elektriska 
storheter, med undantag av 
mätare enligt nr 9028; instru
ment och apparater för mät
ning eller påvisande av alfa-, 
beta-, gamma- eller röntgen
strålning, kosmisk strålning el
ler annan joniserande strålning 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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9031 Instrument, apparater och ma
skiner för mätning eller kont
roll, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans i 
detta kapitel; profilprojektorer 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9032 Instrument och apparater för 
automatisk reglering 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9033 Delar och tillbehör (inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel) till 
maskiner, instrument och ap
parater enligt kapitel 90 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 91 Ur och delar till ur; med un
dantag av följande: 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9105 Andra ur Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9109 Andra urverk, kompletta och 
sammansatta 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— värdet av allt använt icke- 
ursprungsmaterial inte 
överstiger värdet av allt 
använt ursprungsmaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik

SV L 161/2106 Europeiska unionens officiella tidning 29.5.2014



(1) (2) (3) eller (4) 

9110 Kompletta urverk, inte sam
mansatta eller delvis samman
satta (urverkssatser); ofullstän
diga urverk, sammansatta; rå
urverk 

Tillverkning vid vilken 

— värdet av allt använt mate
rial inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 
och 

— inom ovannämnda gräns, 
värdet av allt använt mate
rial enligt nr 9114 inte 
överstiger 10 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9111 Boetter till ur enligt nr 9101 
eller 9102 samt delar till så
dana 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9112 Urfoder och andra höljen till 
varor enligt detta kapitel samt 
delar till sådana 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9113 Urarmband och delar till 
urarmband: 

– Av oädel metall, även för
gyllda eller försilvrade eller 
av metall med plätering av 
ädel metall 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– Andra Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 92 Musikinstrument; delar och 
tillbehör till musikinstrument 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik
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Kapitel 93 Vapen och ammunition; delar 
och tillbehör till vapen och 
ammunition 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 94 Möbler; sängkläder, madrasser, 
resårbottnar till sängar, kuddar 
och liknande stoppade inred
ningsartiklar; belysningsarma
tur och andra belysningsartik
lar, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans; 
ljusskyltar, namnplåtar med 
belysning, o.d.; monterade eller 
monteringsfärdiga byggnader; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 9401 och 
ex 9403 

Möbler av oädel metall, vari 
ingår ostoppad bomullsväv 
med en vikt av högst 300 g/ 
m 2 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

eller 

tillverkning utgående från 
bomullsväv i tillformade styc
ken för direkt användning till
sammans med material enligt 
nr 9401 eller 9403, om 

— vävens värde inte överstiger 
25 % av produktens pris 
fritt fabrik, och 

— allt övrigt använt material 
redan har ursprungsstatus 
och klassificeras enligt ett 
annat nummer än nr 9401 
eller 9403 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte över
stiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

9405 Belysningsarmatur och andra 
belysningsartiklar (inbegripet 
strålkastare) samt delar till så
dana artiklar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; 
ljusskyltar, namnplåtar med 
belysning, o.d. med fast, var
aktigt monterad ljuskälla samt 
delar till sådana artiklar, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9406 Monterade eller monterings
färdiga byggnader 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 95 Leksaker, spel och sportartik
lar; delar till sådana artiklar; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten
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(1) (2) (3) eller (4) 

ex 9503 Andra leksaker; skalenliga mo
deller och liknande modeller 
för förströelse, mekaniska eller 
icke mekaniska; pussel av alla 
slag 

Tillverkning 

— utgående från material en
ligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som pro
dukten, och 

— vid vilken värdet av allt 
använt material inte över
stiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex 9506 Golfklubbor och delar till 
golfklubbor 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Grovt tillformade ämnen 
till golfklubbhuvuden får dock 
användas 

ex kapitel 96 Diverse artiklar; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

ex 9601 och 
ex 9602 

Varor av animaliska, vegetabi
liska eller mineraliska snid
ningsmaterial 

Tillverkning utgående från 
”bearbetade” snidningsmaterial 
enligt samma nummer som 
produkten 

ex 9603 Kvastar, borstar och penslar 
(med undantag av viskor och 
liknande endast hopbundna 
artiklar samt penslar av mård- 
eller ekorrhår), mekaniska 
mattsopare utan motor; mål
ningsdynor och målningsrullar; 
avtorkare o.d. av gummi eller 
annat mjukt material samt 
moppar 

Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens 
pris fritt fabrik 

9605 Reseetuier med artiklar för 
toalettändamål, för sömnad el
ler för rengöring av skor eller 
kläder 

Varje artikel i satsen måste 
uppfylla de ursprungsvillkor 
som skulle gälla för den om 
den inte ingick i satsen. Artik
lar utan ursprungsstatus får 
dock ingå, om deras totala 
värde inte överstiger 15 % av 
satsens pris fritt fabrik 

9606 Knappar samt knappformar 
och andra delar till knappar; 
knappämnen 

Tillverkning 

utgående från material enligt 
vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 
nummer som produkten, och 

vid vilken värdet av allt använt 
material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

9608 Kulpennor; pennor med filts
pets eller annan porös spets; 
reservoarpennor och liknande 
pennor; pennor för duplice
ring; stiftpennor; pennskaft, 
pennförlängare o.d.; delar (in
begripet hylsor och hållare) till 
artiklar enligt detta nummer, 
andra än sådana som omfattas 
av nr 9609 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten. Skrivpennor (stålpennor 
o.d.) och spetsar till sådana 
pennor enligt samma nummer 
som produkten får dock an
vändas. 

9612 Färgband för skrivmaskiner 
och liknande färgband, in
dränkta med färg eller på an
nat sätt preparerade för att 
kunna ge ett avtryck, även på 
spolar eller i patroner; färg
dynor, (även sådana som inte 
är indränkta med färg), med 
eller utan ask 

Tillverkning 

utgående från material enligt 
vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 
nummer som produkten, och 

vid vilken värdet av allt använt 
material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 9613 Piezoelektriska tändare Tillverkning vid vilken värdet 
av allt använt material enligt 
nr 9613 inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 9614 Rökpipor och piphuvuden Tillverkning utgående från 
grovt tillformade ämnen 

Kapitel 97 Konstverk, föremål för sam
lingar samt antikviteter 

Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer 
som helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

( 1 ) För särskilda villkor rörande ”särskild behandling”, se de inledande anmärkningarna 7.1 och 7.3. 
( 2 ) För särskilda villkor rörande ”särskild behandling” se inledande anmärkning 7.2. 
( 3 ) I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat på basis av färgämnen av sådana slag som används för att färga alla slags 

material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat HS- 
nummer i kapitel 32. 

( 4 ) Med ”grupp” avses en del av varubeskrivningen för ett HS-nummer som är skild från resten genom ett semikolon. 
( 5 ) För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901–3906 och enligt nr 3907–3911 gäller denna 

inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp. 
( 6 ) Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003-16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, 

anses som högtransparenta. 
( 7 ) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5. 
( 8 ) Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner. 
( 9 ) Se inledande anmärkning 6. 

( 10 ) För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform) 
sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6. 

( 11 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 
( 12 ) Denna bestämmelse ska gälla t.o.m. den 31 december 2005.
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BILAGA III 

FÖRLAGA TILL VARUCERTIFIKAT EUR.1 OCH TILL ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR.1 

Tryckningsinstruktioner 

1. Formulären ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på minus 5 mm eller plus 8 mm. 
Papperet ska vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 25 g/m 2 . Det ska ha en tryckt guillocherad 
bakgrund i grönt som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara. 

2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får förbehålla sig rätten att själva trycka certifikaten eller anförtro 
tryckningen åt godkända tryckerier. I det senare fallet ska varje formulär förses med uppgift om godkännandet. Varje 
formulär ska förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av 
tryckeriet. Det ska också ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom det kan identifieras.
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BILAGA IV 

FAKTURADEKLARATION 

Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte 
återges. 

Spanska 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Tjeckiska 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Danska 

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 ). 

Tyska 

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. 

Estniska 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Grekiska 

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 ). 

Engelska 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Franska 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 )). 

Italienska 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Lettiska 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … ( 2 ).
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Litauiska 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinès kilmés prekés. 

Ungerska 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az 
áruk kedvezményes … ( 2 ) származásúak. 

Maltesiska 

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 ). 

Nederländska 

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 ( 2 ). 

Polska 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Portugisiska 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n o . … ( 1 )), declara 
que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Slovenska 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Slovakiska 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Finska 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Svenska 

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 ). 

Bulgariska 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен кьдето е 
отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Rumänska 

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizația vamalâ nr. … ( 1 )) declará cá, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … ( 2 ).
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Kroatiska 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … ( 1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije 
izričito navedeno, ovi proizvodi … ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. 

Ukrainska 

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … ( 1 )), заявляє, що за винятком випадкiв, де це 
явно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження … ( 2 ) 

.......................................................................................................................................................................................................................... ( 3 ) 

(Мiсце та дата) 

.......................................................................................................................................................................................................................... ( 4 ) 

(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм’я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо) 

___________ 
( 1 ) Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у 

цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням 
або залишається вiльне мiсце. 

( 2 ) Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то 
експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу 
"CM". 

( 3 ) Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi. 
( 4 ) У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та 

iм’я пiдписуючої особи
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Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra 

1. Produkter med ursprung i Furstendömet Andorra som omfattas av kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet ska av 
Ukraina godtas som produkter med ursprung i Europeiska unionen i enlighet med avtalet. 

2. Protokoll 1 ska gälla i tillämpliga delar vid fastställandet av de ovannämnda produkternas ursprungsstatus. 

Gemensam förklaring om Republiken San Marino 

1. Produkter med ursprung i Republiken San Marino ska av Ukraina godtas som produkter med ursprung i Europeiska 
unionen i enlighet med avtalet. 

2. Protokoll 1 ska gälla i tillämpliga delar vid fastställandet av de ovannämnda produkternas ursprungsstatus. 

Gemensam förklaring om översynen av ursprungsreglerna i protokoll 1 

1. Parterna är eniga om att se över ursprungsreglerna i detta protokoll och att diskutera nödvändiga ändringar om någon 
av parterna begär det, och under alla omständigheter senast fem år efter det att detta avtal trätt i kraft. Vid dessa 
diskussioner ska parterna beakta utvecklingen av teknik, produktionsprocesser och alla andra faktorer, även pågående 
reformer av ursprungsreglerna, som kan motivera att reglerna ändras. 

2. Bilaga II till detta protokoll kommer att anpassas i enlighet med de löpande ändringarna i Harmoniserade systemet.
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PROTOKOLL II 

om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 

a) tullagstiftning: alla lagar och författningar som gäller på parternas territorier och som reglerar import, export och 
transitering av varor och hänförande av varor till alla andra slags tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet åtgärder 
avseende förbud, begränsning och kontroll, 

b) begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som gör en 
framställan om bistånd på grundval av detta protokoll, 

c) anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som tar emot en 
framställan om bistånd på grundval av detta protokoll, 

d) personuppgifter: alla uppgifter avseende en identifierad eller identifierbar enskild individ, 

e) verksamhet som strider mot tullagstiftningen: varje överträdelse eller försök till överträdelse av tullagstiftningen. 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Parterna ska inom ramen för sina befogenheter bistå varandra på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs 
i detta protokoll i syfte att sörja för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att förebygga, utreda och 
beivra verksamhet som strider mot denna lagstiftning. 

2. Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll ska vara tillämpligt på alla administrativa myndigheter hos 
parterna som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det ska inte påverka bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i 
brottmål. Det ska inte heller tillämpas på information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på framställan 
av en rättslig myndighet, utom när överlämnandet av sådan information har godkänts av samma rättsliga myndighet. 

3. Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter eller böter ska inte omfattas av detta protokoll. 

Artikel 3 

Bistånd efter framställan 

1. På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar 
som kan göra det möjligt för den begärande myndigheten att sörja för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, 
inbegripet upplysningar om konstaterade eller planerade aktiviteter som innebär eller skulle kunna innebära en över
trädelse av tullagstiftningen. 

2. På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten informera den begärande myndig
heten om huruvida 

a) de varor som exporterats från den ena partens territorium på ett korrekt sätt har importerats till den andra partens 
territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna, 

b) de varor som importerats till den ena partens territorium på ett korrekt sätt har exporterats från den andra partens 
territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.
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3. På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten inom ramen för sina rättsliga 
bestämmelser vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att särskild övervakning sker av 

a) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara eller ha varit inblandade i verksamhet som strider mot 
tullagstiftningen, 

b) platser där lager av varor har inrättats eller skulle kunna inrättas på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att dessa 
varor är avsedda för verksamhet som strider mot tullagstiftningen, 

c) varor som transporteras eller skulle kunna transporteras på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda 
för verksamhet som strider mot tullagstiftningen, 

d) transportmedel som används eller skulle kunna användas på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda 
för verksamhet som strider mot tullagstiftningen. 

Artikel 4 

Spontant bistånd 

Parterna ska, på eget initiativ och i enlighet med sina rättsliga bestämmelser, bistå varandra om de anser detta vara 
nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla sådan information som de får 
om 

— aktiviteter som är eller förefaller vara verksamhet som strider mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse för 
den andra parten, 

— nya medel eller metoder som används för verksamhet som strider mot tullagstiftningen, 

— varor som enligt vad som är känt är föremål för en verksamhet som strider mot tullagstiftningen, 

— fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara eller ha varit inblandade i verksamhet som strider mot 
tullagstiftningen, 

— transportmedel som skäligen kan antas ha använts, användas eller komma att användas i verksamhet som strider mot 
tullagstiftningen. 

Artikel 5 

Överlämnande av handlingar och meddelande av beslut 

På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten, i enlighet med de rättsliga bestämmelser 
som är tillämpliga på den senare, vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

— överlämna alla handlingar, eller 

— meddela alla beslut, 

som härrör från den begärande myndigheten och som faller inom detta protokolls tillämpningsområde och är ställda till 
en mottagare som är bosatt eller etablerad inom den anmodade myndighetens territorium. 

En framställan om överlämnande av handlingar eller om meddelande av beslut ska göras skriftligen på något av den 
anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av denna myndighet.
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Artikel 6 

Biståndsframställningarnas form och innehåll 

1. Framställningar enligt detta protokoll ska göras skriftligen. De ska åtföljas av de handlingar som behövs för att 
framställningarna ska kunna bifallas. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men de måste i så fall 
omgående bekräftas skriftligen. 

2. Framställningar enligt punkt 1 ska innehålla följande information: 

a) Begärande myndighet. 

b) Den åtgärd som begärs. 

c) Syftet med och skälet till framställan. 

d) De lagar, författningar och andra rättsliga instrument som berörs. 

e) Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för 
undersökningarna. 

f) En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan har gjorts. 

3. Framställningarna ska vara avfattade på något av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som 
kan godtas av denna myndighet. Detta krav ska inte gälla eventuella handlingar som åtföljer framställan enligt punkt 1. 

4. Om en framställan inte uppfyller dessa formella krav får rättelse eller komplettering av den begäras, och under tiden 
får försiktighetsåtgärder vidtas. 

Artikel 7 

Handläggning av framställningar 

1. För att bifalla en framställan om bistånd ska den anmodade myndigheten på framställan av den begärande 
myndigheten och inom ramen för sin behörighet och sina tillgängliga resurser lämna den information som den redan 
förfogar över och utföra eller låta utföra lämpliga administrativa undersökningar av verksamhet som är eller för den 
begärande myndigheten förefaller vara verksamhet som strider mot tullagstiftningen. 

För att utföra dessa administrativa undersökningar ska den anmodade myndigheten eller den andra behöriga myndighet 
som den har vänt sig till förfara på samma sätt som om den handlade för egen räkning eller på framställan av en annan 
myndighet hos samma part. 

Den anmodade myndigheten ska meddela den begärande myndigheten resultaten av dessa administrativa undersökningar. 

2. Om den anmodade myndigheten inte är rätt myndighet att bifalla en framställan om bistånd ska den översända 
framställan till den behöriga myndigheten och sträva efter ett samarbete med den myndigheten. I sådana fall ska 
bestämmelserna i detta protokoll även gälla för den myndigheten. Den begärande myndigheten ska underrättas om detta. 

3. Framställningar om bistånd ska handläggas i enlighet med den anmodade partens relevanta lagstiftning. 

4. Genom överenskommelse mellan den begärande och den anmodade myndigheten, och på den anmodade myndig
hetens villkor, får tjänstemän som utsetts av den begärande myndigheten närvara vid de administrativa undersökningar 
som avses i punkt 1 och ha tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den anmodade 
myndigheten för att få information om aktiviteter som är eller som skulle kunna vara verksamhet som strider mot 
tullagstiftningen, och som den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta protokoll.
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Artikel 8 

Form för meddelande av information 

1. Den anmodade myndigheten ska skriftligen till den begärande myndigheten översända resultatet av gjorda under
sökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior eller dylikt. 

2. Denna information kan lämnas i datoriserad form, såvida inte den begärande myndigheten begär något annat. 

3. Originalhandlingar ska överlämnas endast efter särskild begäran, när bestyrkta kopior skulle vara otillräckliga. Dessa 
originalhandlingar ska återlämnas så snart som möjligt. 

Artikel 9 

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd 

1. Bistånd får vägras eller underkastas vissa villkor eller krav om en part anser att bistånd enligt detta protokoll 

a) sannolikt skulle kränka suveräniteten för Ukraina eller en medlemsstat i Europeiska unionen som har ombetts att 
lämna bistånd enligt denna bilaga, eller 

b) sannolikt skulle skada allmän ordning, säkerhet eller andra väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 10.2 
i detta protokoll, eller 

c) skulle medföra att en rättsligt skyddad industri- eller affärshemlighet röjs eller en lagstadgad tystnadsplikt bryts. 

2. Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten om det skulle kunna påverka en pågående undersökning, 
rättslig åtgärd eller annat förfarande. I sådana fall ska den anmodade myndigheten samråda med den begärande myn
digheten för att fastställa om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndigheten eventuellt ställer. 

3. Om den begärande myndigheten söker sådant bistånd som den själv inte skulle ha kunnat tillhandahålla om den 
hade fått en sådan framställan, ska den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att 
avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan. 

4. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den begärande myndigheten snarast underrättas om den anmodade 
myndighetens beslut och skälen för detta. 

Artikel 10 

Informationsutbyte och sekretess 

1. All information som överlämnas i enlighet med detta protokoll, oavsett i vilken form, ska behandlas som kon
fidentiell eller begränsad, i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna hos respektive part. Informationen ska omfattas av 
bestämmelserna om sekretess och åtnjuta det skydd som gäller för liknande information enligt tillämplig lagstiftning hos 
den part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för EU:s organ. 

2. Personuppgifter får endast utbytas under förutsättning att den part som mottar uppgifterna förbinder sig att tillämpa 
en tillräcklig skyddsnivå för sådana uppgifter i enlighet med de standarder och rättsliga instrument som avses i artikel 15 i 
avdelning III (Rättvisa, frihet och säkerhet) i detta avtal. 

3. Att i rättsliga eller administrativa förfaranden som inletts i fråga om verksamhet som strider mot tullagstiftningen 
använda information som har erhållits i enlighet med detta protokoll ska anses förenligt med syftet med detta protokoll. 
Parterna får därför i uppteckningar av bevismaterial, rapporter och vittnesmål samt i mål inför domstol som bevis 
använda den information de har erhållit och de handlingar de har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta 
protokoll. Den behöriga myndighet som har lämnat denna information eller gett tillgång till dessa handlingar ska 
underrättas om en sådan användning.
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4. Den information som erhållits får endast användas för de syften som anges i detta protokoll. Om någon av de 
avtalsslutande parterna önskar använda denna information för andra syften, ska den parten inhämta ett skriftligt för
handsmedgivande från den myndighet som tillhandahöll informationen. En sådan användning ska då omfattas av de 
eventuella restriktioner som den myndigheten har fastställt. 

Artikel 11 

Experter och vittnen 

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att inom ramen för detta bemyndigande inställa sig som expert 
eller vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden rörande frågor som omfattas av detta protokoll och framlägga 
material, handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan behövas i förfarandena. I en framställan om inställelse ska det 
anges inför vilken rättslig eller administrativ myndighet som tjänstemannen ska inställa sig samt om vilka frågor och i 
vilken egenskap tjänstemannen ska höras. 

Artikel 12 

Kostnader för bistånd 

Parterna ska gentemot varandra avstå från alla krav på ersättning för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta 
protokoll, förutom när det gäller kostnader för experter och vittnen samt för tolkar och översättare som inte är offentligt 
anställda. 

Artikel 13 

Genomförande 

1. Ukrainas centrala tullmyndighet, å ena sidan, och de behöriga avdelningarna vid Europeiska kommissionen och i 
förekommande fall Europeiska unionens medlemsstaters tullmyndigheter, å andra sidan, ska ansvara för genomförandet 
av detta protokoll. De ska besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen av 
detta protokoll och därvid beakta gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna om uppgiftsskydd. De får till de 
behöriga organen föreslå ändringar som de anser bör göras i detta protokoll. 

2. Parterna ska utbyta och löpande uppdatera förteckningarna över sina respektive myndigheter som godkänts av dem 
för att genomföra detta protokoll. 

3. Parterna ska samråda med varandra och hålla varandra underrättade om de närmare föreskrifter för genomförandet 
som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. 

Artikel 14 

Andra avtal 

1. Med beaktande av Europeiska unionens och dess medlemsstaters respektive befogenheter, och utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i detta protokoll 

— inte inverka på parternas förpliktelser enligt andra internationella avtal eller konventioner, inklusive bilaterala avtal om 
ömsesidigt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Ukraina, 

— anses komplettera de avtal om ömsesidigt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda 
medlemsstater och Ukraina, 

— inte hindra att ett mer långtgående ömsesidigt bistånd lämnas enligt sådana avtal, och 

— inte inverka på Europeiska unionens bestämmelser om utbyte mellan de behöriga avdelningarna vid Europeiska 
kommissionen och tullmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater av information som erhållits inom ramen 
för detta protokoll och som kan vara av intresse för Europeiska unionen.
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2. Bestämmelserna i detta protokoll ha företräde framför bestämmelser i sådana bilaterala avtal om ömsesidigt bistånd 
som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Ukraina i de fall då bestämmelserna i de 
senare är oförenliga med bestämmelserna i detta protokoll. 

Artikel 15 

Samråd 

När det gäller frågor om detta protokolls tillämplighet ska parterna samråda med varandra för att lösa dessa inom ramen 
för den underkommitté för tullfrågor som inrättas enligt artikel 83 i kapitel 5 (Tullar och förenklade handelsprocedurer) i 
avdelning IV i detta avtal.
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PROTOKOLL III 

om ett ramavtal mellan europeiska unionen och ukraina om allmänna principer för ukrainas 
deltagande i unionsprogram 

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE: 

Artikel 1 

Ukraina ska ha rätt att delta i alla unionens pågående och framtida program som är öppna för Ukrainas deltagande i 
enlighet med de relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program. 

Artikel 2 

Ukraina ska bidra ekonomiskt till unionens allmänna budget i förhållande till de särskilda program i vilka landet deltar. 

Artikel 3 

Företrädare för Ukraina får, som observatörer och i fråga om de dagordningspunkter som landet berörs av, delta i de 
förvaltningskommittéer som ansvarar för övervakningen av de program till vilka Ukraina bidrar ekonomiskt. 

Artikel 4 

Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från Ukraina ska i största möjliga utsträckning omfattas av samma 
villkor, bestämmelser och förfaranden i fråga om de berörda programmen som de som tillämpas för medlemsstaternas 
del. 

Artikel 5 

De särskilda villkoren för Ukrainas deltagande i varje enskilt program, i synnerhet landets ekonomiska bidrag och 
förfaranden för rapportering och utvärdering, ska fastställas i ett samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen 
och Ukrainas behöriga myndigheter på grundval av de kriterier som fastställs i de berörda programmen. 

Om Ukraina ansöker om medel från unionens externa bistånd för att delta i ett visst unionsprogram på grundval av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna 
bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument eller någon annan liknande 
förordning om externt bistånd från unionen till Ukraina som kan komma att antas i framtiden, ska villkoren för Ukrainas 
användning av unionens externa bistånd fastställas i en finansieringsöverenskommelse, med särskilt beaktande av arti
kel 20 i förordning (EG) nr 1638/2006. 

Artikel 6 

I överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget ska det i varje samförståndsavtal som ingås i enlighet med artikel 5 fast
ställas att finansiell kontroll eller revisioner eller andra granskningar, bl.a. administrativa utredningar, ska genomföras av 
kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, eller under överinseende av 
någon av dessa. 

Närmare bestämmelser om finansiell kontroll och revision, administrativa åtgärder, påföljder och återkrav ska antas som 
ger kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och revisionsrätten samma befogenheter som när det 
gäller mottagare och kontraktsparter som är etablerade i unionen. 

Artikel 7 

Detta protokoll ska gälla så länge detta avtal är i kraft.
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Varje part får säga upp protokollet genom skriftlig anmälan till den andra parten. Protokollet ska upphöra att gälla sex 
månader efter dagen för en sådan anmälan. 

Om protokollet upphör att gälla till följd av att det sagts upp av någondera av parterna ska detta inte påverka de 
kontroller som i förekommande fall ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 5 och 6. 

Artikel 8 

De båda parterna får senast tre år efter det att detta protokoll har trätt i kraft, och därefter vart tredje år, se över 
genomförandet av protokollet på grundval av Ukrainas faktiska deltagande i unionsprogram.
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Gemensam förklaring 

Europeiska unionen (nedan kallad EU) erinrar om skyldigheterna för de stater som har upprättat en tullunion med EU att 
anpassa sin handelsordning till EU:s och, för vissa av dem, att sluta förmånsavtal med de länder som har förmånsavtal 
med EU. 

I samband med detta noterar parterna att Ukraina ska inleda förhandlingar med de stater som 

a) har upprättat en tullunion med EU, och 

b) vars produkter inte omfattas av tullmedgivandena enligt detta avtal, 

i syfte att ingå ett bilateralt avtal om upprättande av ett frihandelsområde i enlighet med artikel XXIV i Gatt-avtalet (och 
på så sätt omfatta i stort sett all handel). Ukraina ska inleda förhandlingar så snart som möjligt för att det ovan nämnda 
avtalet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter det att det här avtalet träder i kraft.
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SLUTAKT FRÅN 

toppmötet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra 
sidan, vad gäller associeringsavtalet 

Den 21 mars 2014 hölls ett toppmöte i Bryssel mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Ukraina, å andra sidan. 

Företrädarna för: 

KONUNGARIKET BELGIEN, 

REPUBLIKEN BULGARIEN, 

REPUBLIKEN TJECKIEN, 

KONUNGARIKET DANMARK, 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 

REPUBLIKEN ESTLAND, 

IRLAND, 

REPUBLIKEN GREKLAND, 

KONUNGARIKET SPANIEN, 

REPUBLIKEN FRANKRIKE, 

REPUBLIKEN KROATIEN, 

REPUBLIKEN ITALIEN, 

REPUBLIKEN CYPERN, 

REPUBLIKEN LETTLAND, 

REPUBLIKEN LITAUEN, 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 

UNGERN, 

REPUBLIKEN MALTA, 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 

REPUBLIKEN POLEN, 

REPUBLIKEN PORTUGAL, 

RUMÄNIEN, 

REPUBLIKEN SLOVENIEN,
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REPUBLIKEN SLOVAKIEN, 

REPUBLIKEN FINLAND, 

KONUNGARIKET SVERIGE, 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND 

EUROPEISKA UNIONEN, 

å ena sidan, och 

UKRAINA, 

å andra sidan, 

deltagande vid toppmötet (nedan kallade signatärerna), 

har undertecknat texten till följande politiska bestämmelser i det åtföljande associeringsavtalet mellan Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat 
avtalet): 

1. Ingress 

2. Artikel 1 

3. Avdelningarna I, II och VII 

Signatärerna bekräftar att de är fast beslutna att underteckna och ingå avdelningarna III, IV, V och VI i avtalet, vilka 
tillsammans med det övriga avtalet utgör ett enda instrument. I det syftet kommer signatärerna att samråda med varandra 
på diplomatisk väg i syfte att fastställa lämpligt datum för ett möte mellan signatärerna eller andra sådana lämpliga 
åtgärder. 

Signatärerna är överens om att artikel 486.4 om avtalets provisoriska tillämpning ska tillämpas på motsvarande delar av 
avtalet i enlighet med denna slutakt. 

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2014.
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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 

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française
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Za Republiku Hrvatsku 

Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 

Għar-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 Sveriges 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

За Европейския съюз 
Por 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 

За Україну
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