
BILAGA I b

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I
GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 6)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a) Den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 75 % av bastullsatsen.

b) Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 50 % av
bastullsatsen.

c) Den 1 januari det andra året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 25 % av
bastullsatsen.

d) Den 1 januari det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer de resterande importtullarna att avskaffas.

KN-nummer Varuslag

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 erhållna ur petroleum eller urbituminösa mineral;
avfallsoljor:

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, andra än avfallsoljor:

2710 11 – – Lättoljor och produkter:

– – – För en särskild process:

– – – – Andra:

– – – – – Motorbensin:

– – – – – – Annan, med en blyhalt av:

– – – – – – – Högst 0,013 gram per liter:

2710 11 45 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre än 98

2710 11 49 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98

2710 19 – – Andra slag:

– – – Mellanoljor:

– – – – För en särskild process:

– – – – – Fotogen:

2710 19 21 – – – – – – Flygfotogen

2710 19 25 – – – – – – Annan

2710 19 29 – – – – – Andra:

ex 2710 19 29 – – – – – – Annan än alfa eller vanlig olefin (blandning) eller vanlig paraffin (C10-C13)

– – – Tungoljor:

– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor):

– – – – För en särskild process:

2710 19 41 – – – – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel

2710 19 45 – – – – – – Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 viktprocent svavel
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2710 19 49 – – – – – – Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel

– – – – Eldningsoljor:

– – – – För en särskild process:

2710 19 61 – – – – – – Innehållande högst 1 viktprocent svavel:

ex 2710 19 61 – – – – – – – Extralätt och lätt särskild brännolja

4003 00 00 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4004 00 00 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), av mjukgummi:

– Av poröst gummi:

4008 11 00 – – Plattor, duk och remsor

4008 19 00 – – Andra

– Av icke poröst gummi:

4008 21 – – Plattor, duk och remsor

4008 29 00 – – Andra:

ex 4008 29 00 – – – Andra än profilerade stänger som har tillskurits för att användas i civila luftfartyg

4009 Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopplingsanordningar 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.

4009 12 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 12 00 – – – Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att användas i civila luftfartyg

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall:

4009 21 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 22 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 22 00 – – – Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att användas i civila luftfartyg

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart textilmaterial:

4009 31 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 32 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 32 00 – – – Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att användas i civila luftfartyg

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material:

4009 41 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 42 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 42 00 – – – Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att användas i civila luftfartyg

4010 Drivremmar eller transportband av mjukgummi

4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi:

4011 20 – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar:

4011 20 10 – – Med ett belastningsindex av högst 121

4011 40 – Av sådana slag som används på motorcyklar
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4011 50 00 – Av sådana slag som används på cyklar

– Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster:

4011 69 00 – – Andra

– Andra slag:

4011 93 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdiameter av
högst 61 cm

4011 99 00 – – Andra

4012 Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

4012 90 – Andra

4013 Innerslangar av gummi:

4013 10 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar), bussar eller lastbilar:

4013 10 10 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

4013 10 90 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar:

ex 4013 10 90 – – – Andra än för dumprar med en dimension på mer än 24 tum

4013 20 00 – Av sådana slag som används på cyklar

4013 90 00 – Andra slag:

ex 4013 90 00 – – Andra än för traktorer eller luftfartyg

4015 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi:

– Handskar, halvhandskar och vantar:

4015 19 – – Andra

4015 90 00 – Andra slag

4016 Andra varor av mjukgummi:

– Andra slag:

4016 91 00 – – Golvbeläggningsmaterial och mattor

4016 93 00 – – Packningar, tätningar o.d.:

ex 4016 93 00 – – – Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4016 95 00 – – Andra uppblåsbara artiklar

4017 00 Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hårdgummi

4201 00 00 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.),
av alla slags material

4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror,
musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar,
handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor,
flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier 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 12 – – Med utsida av plast eller textilvara
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4202 19 – – Andra

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan handtag:

4202 21 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 22 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202 29 00 – – Andra

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202 31 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

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)

4202 39 00 – – Andra

– Andra slag:

4202 91 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 92 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202 99 00 – – Andra

4205 00 Andra varor av läder eller konstläder:

4205 00 90 – Andra

4206 00 00 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor:

ex 4206 00 00 – Andra än katgut

4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller hopfogade
(dock inte med andra material), med undantag av varor enligt nr 4303:

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn:

4303 10 – Kläder och tillbehör till kläder

4304 00 00 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

4414 00 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.

4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och
”shakes”):

4418 40 00 – Formar, formluckor o.d., för betonggjutning

4418 50 00 – Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

– Sammansatta golvskivor:

4418 71 00 – – För mosaikgolv

4418 72 00 – – Andra, flerskiktade

4418 79 00 – – Andra

4602 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar av luffa:

– Av vegetabiliska material:

4602 11 00 – – Av bambu
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4602 12 00 – – Av rotting

4602 19 – – Andra

4802 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt
icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med
undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:

– Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll
av sådana fibrer utgör 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

4802 54 00 – – Vägande mindre än 40 g/m2:

ex 4802 54 00 – – – Annat än karbonråpapper

4804 Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803:

– Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m2:

4804 31 – – Oblekt

– Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2:

4804 41 – – Oblekt

4804 42 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet

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 rektangulära 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 process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala
fiberinnehållet:

4810 13 – – I rullar

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 19 – – Andra

– 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 utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

4810 22 – – Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper)

4810 29 – – Andra:

4810 29 30 – – – I rullar

4810 29 80 – – – Andra:

ex 4810 29 80 – – – – Annat än papper och papp avsett som förpackningsmaterial för mjölkförpackningar (tetra-pack och tetra-brik)

– 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 fiberinnehållet samt
vägande högst 150 g/m2

4810 32 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet samt
vägande mer än 150 g/m2:

4814 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper:

4814 10 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper
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4814 90 – Andra slag

4814 90 10 – – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad, av kornat, präglat, färgat, mönstrat eller på annat sätt dekorerat papper som är
överdraget eller belagt med ett genomskinligt skyddslager av plast

4814 90 80 – – Andra:

ex 4814 90 80 – – – Andra än papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är belagt med flätningsmaterial, även
hopbundet till parallella parter eller vävt

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 90 00 – Andra slag

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller
papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

4818 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsändamål eller
sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för
rengöring av ansikte eller händer, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan och liknande hushålls-, sanitets-
och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

4818 10 – Toalettpapper

4818 20 – Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar och hushållspapper

4818 30 00 – Borddukar och bordsservetter

4818 40 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar

4818 50 00 – Kläder och tillbehör till kläder

4818 90 – Andra slag:

4818 90 10 – – Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i detaljhandelsförpackningar

4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer;
kortregisterlådor, brevkorgar och liknandeartiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp

4820 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, dagböcker
och liknande artiklar, även som skrivböcker, skrivunderlägg, 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

4821 Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta

4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra varor av
pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp:

4823 61 00 – – Av bambu

4823 69 – – Andra

4823 70 – Formpressade artiklar av pappersmassa

4901 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad:

4901 10 00 – Enstaka blad, även vikta

– Andra slag:

4901 99 00 – – Andra

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 värdehandlingar

4908 Dekalkomanier:

4908 10 00 – Dekalkomanier, tryckta med preparat
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4909 00 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden,
även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel:

4910 00 00 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier:

4911 10 – Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.

– Andra slag:

4911 91 00 – – Bilder, planscher samt fotografier:

ex 4911 91 00 – – – Blad inte utgörande reklamtrycksaker, ovikta, utan text eller rubrik, avsedda för böcker och tidskrifter som ges ut i olika länder
på ett eller flera språk

4911 99 00 – – Andra

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

5007 20 – Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke

5007 90 – Andra vävnader

5106 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5106 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:

– – Annat:

5106 20 91 – – – Oblekt

5106 20 99 – – – Annat

5107 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5111 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

5111 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer

5111 90 – Andra kardgarnsvävnader

5112 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår:

5112 11 00 – – Vägande högst 200 g/m2

5112 19 – – Andra

5112 20 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament

5112 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer:

5112 30 30 – – Vägande mer än 200 g/m2 men högst 375 g/m2

5112 30 90 – – Vägande mer än 375 g/m2

5112 90 – Andra kamgarnsvävnader:

– – Andra:

5112 90 93 – – – Vägande mer än 200 g/m2 men högst 375 g/m2

5112 90 99 – – – Vägande mer än 375 g/m2

5113 00 00 Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5212 Andra vävnader av bomull:

– Vägande högst 200 g/m2:

5212 13 – – Färgade

5212 14 – – Av olikfärgade garner

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 93



KN-nummer Varuslag

5212 15 – – Tryckta

– Vägande mer än 200 g/m2:

5212 21 – – Oblekta

5212 22 – – Blekta

5212 23 – – Färgade

5212 24 – – Av olikfärgade garner

5212 25 – – Tryckta

5401 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar:

5401 20 – Av regenatfilament

5402 Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en
längdvikt av mindre än 67 decitex

5403 Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av regenatmaterial med en
längdvikt av mindre än 67 decitex

5406 00 00 Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5407 Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 5404:

5407 10 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar

5407 20 – Vävnader framställda av remsor e.d.

5407 30 00 – Vävnader enligt anmärkning 9 till avdelning XI

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament av nylon eller andra polyamider:

5407 41 00 – – Oblekta eller blekta

5407 42 00 – – Färgade

5407 43 00 – – Av olikfärgade garner

5407 44 00 – – Tryckta

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texturerade polyesterfilament:

5407 51 00 – – Oblekta eller blekta

5407 52 00 – – Färgade

5407 53 00 – – Av olikfärgade garner

5407 54 00 – – Tryckta

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyesterfilament:

5407 61 – – Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament

5407 69 – – Andra

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntetfilament:

5407 71 00 – – Oblekta eller blekta

5407 72 00 – – Färgade

5407 73 00 – – Av olikfärgade garner

5407 74 00 – – Tryckta

– Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
bomull:

5407 81 00 – – Oblekta eller blekta

5407 82 00 – – Färgade
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5407 83 00 – – Av olikfärgade garner

5407 84 00 – – Tryckta

– Andra vävnader:

5407 91 00 – – Oblekta eller blekta

5407 92 00 – – Färgade

5407 94 00 – – Tryckta

5501 Fiberkabel av syntetfilament:

5501 10 00 – Av nylon eller andra polyamider

5501 20 00 – Av polyestrar

5501 40 00 – Av polypropen

5501 90 00 – Av annat syntetmaterial

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer:

– Av akryl- eller modakrylstapelfibrer:

5515 21 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament:

5515 21 10 – – – Oblekta eller blekta

5515 21 30 – – – Tryckta

5515 22 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår

5515 29 00 – – Andra

– Andra vävnader:

5515 91 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament

5515 99 – – Andra

5516 Vävnader av regenatstapelfibrer

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor 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

5607 Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med
hölje av gummi eller plast:

– Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave:

5607 29 – – Annat

– Av polyeten eller polypropen:

5607 41 00 – – Skördegarn

5607 49 – – Annat

5607 50 – Av andra syntetfibrer:

5607 90 – Andra slag:

5702 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-,
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter:

5703 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade

5704 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade

5705 00 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade:

5705 00 10 – Av ull eller fina djurhår

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 95



KN-nummer Varuslag

5705 00 90 – Av annat textilmaterial

5801 Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806

5802 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor enligt
nr 5703

5803 00 Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806

5804 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 6002–
6006

5805 00 00 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med
petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5806 Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer

5807 Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller tillskurna, inte broderade

5808 Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pomponger och
liknande artiklar

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5811 00 00 Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med
stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra än broderier enligt nr 5810

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 hattstommar:

5901 90 00 – Andra slag

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902:

5903 10 – Med polyvinylklorid

5903 20 – Med polyuretan

5903 90 – Andra slag:

5903 90 10 – – Impregnerade

– – Överdragna, belagda eller laminerade:

5903 90 91 – – – Med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av textilmaterialet

5904 Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna
stycken

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902

5907 00 Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av
textilvävnad

5908 00 00 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv,
även impregnerade

6001 Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå

6002 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor
enligt nr 6001

6003 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än varor enligt nr 6001 eller 6002

6004 Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor
enligt nr 6001

6005 Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt nr 6001–6004

6006 Andra dukvaror av trikå
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6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, andra än
sådana enligt nr 6103:

6101 20 – Av bomull:

6101 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6101 30 – Av konstfibrer:

6101 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6101 90 – Av annat textilmaterial:

6101 90 80 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, 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 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 20 – Av bomull:

6102 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 30 – Av konstfibrer:

6102 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 90 – Av annat textilmaterial:

6102 90 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6108 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av
trikå, för kvinnor eller flickor:

– Nattlinnen och pyjamas:

6108 31 00 – – Av bomull

6108 32 00 – – Av konstfibrer

6108 39 00 – – Av annat textilmaterial

– Andra slag:

6108 91 00 – – Av bomull

6108 92 00 – – Av konstfibrer

6108 99 00 – – Av annat textilmaterial

6109 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

6110 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå

6113 00 Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6114 Andra kläder av trikå

6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor 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. åderbråcksstrumpor):

6115 10 90 – – Andra slag:

ex 6115 10 90 – – – Andra än knästrumpor (med undantag av åderbråcksstrumpor) eller damstrumpor

– Andra strumpbyxor och trikåer:

6115 21 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex
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6115 22 00 – – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 67 decitex

6115 29 00 – – Av annat textilmaterial

6115 30 – Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex

– Andra slag:

6115 94 00 – – Av ull eller fina djurhår

6115 95 00 – – Av bomull

6203 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar:

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6203 41 – – Av ull eller fina djurhår

6203 42 – – Av bomull

6203 43 – – Av syntetfibrer

6203 49 – – Av annat textilmaterial

6204 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor:

– Dräkter:

6204 21 00 – – Av ull eller fina djurhår

6204 22 – – Av bomull

6204 23 – – Av syntetfibrer

6204 29 – – Av annat textilmaterial

– Kavajer, blazrar och jackor:

6204 31 00 – – Av ull eller fina djurhår

6204 32 – – Av bomull

6204 33 – – Av syntetfibrer

6204 39 – – Av annat textilmaterial

– Klänningar:

6204 41 00 – – Av ull eller fina djurhår

6204 42 00 – – Av bomull

6204 43 00 – – Av syntetfibrer

6204 44 00 – – Av regenatfibrer

6204 49 00 – – Av annat textilmaterial

– Kjolar och byxkjolar:

6204 59 – – Av annat textilmaterial:

6204 59 10 – – – Av regenatfibrer

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6204 62 – – Av bomull:

– – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 62 11 – – – – Arbets- och skyddskläder

– – – – Andra:

6204 62 31 – – – – – Av denim
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6204 62 33 – – – – – Av manchestersammet

– – – Byxor med bröstlapp:

6204 62 51 – – – – Arbets- och skyddskläder

6204 62 59 – – – – Andra

6204 62 90 – – – Andra

6204 63 – – Av syntetfibrer:

– – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 63 11 – – – – Arbets- och skyddskläder

– – – Byxor med bröstlapp:

6204 63 31 – – – – Arbets- och skyddskläder

6204 63 39 – – – – Andra

6204 63 90 – – – Andra

6204 69 – – Av annat textilmaterial:

– – – Av regenatfibrer:

– – – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 69 11 – – – – – Arbets- och skyddskläder

– – – – Byxor med bröstlapp:

6204 69 31 – – – – – Arbets- och skyddskläder

6204 69 39 – – – – – Andra

6204 69 50 – – – – Andra

6204 69 90 – – – Andra

6205 Skjortor för män eller pojkar

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor:

6206 30 00 – Av bomull

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar:

– Kalsonger:

6207 11 00 – – Av bomull

6207 19 00 – – Av annat textilmaterial

– Nattskjortor och pyjamas:

6207 21 00 – – Av bomull

6207 22 00 – – Av konstfibrer

6207 29 00 – – Av annat textilmaterial

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder:

6209 30 00 – Av syntetfibrer

6210 Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907:

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603

6212 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå:

6212 20 00 – Gördlar och byxgördlar
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6212 30 00 – Korseletter

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster:

6307 20 00 – Flytvästar och livbälten

6307 90 – Andra slag

6308 00 00 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade
borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

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

6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast

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

– Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403 51 – – Med skaft som täcker ankeln:

6403 51 05 – – – Med botten av trä, utan innersula

– – – Andra:

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

– – – – – 24 cm eller mer:

6403 51 15 – – – – – – För herrar

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

– – – – – 24 cm eller mer:

6403 51 95 – – – – – – För herrar

6403 59 – – Andra:

6403 59 05 – – – Med botten av trä, utan innersula

– – – Andra:

– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar:

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått:

– – – – – – 24 cm eller mer:

6403 59 35 – – – – – – – För herrar

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 59 91 – – – – – Under 24 cm

– Andra skodon:

6403 91 – – Med skaft som täcker ankeln:

6403 91 05 – – – Med botten av trä, utan innersula

– – – Andra:

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

6403 91 11 – – – – – Under 24 cm

6403 99 – – Andra:

6403 99 05 – – – Med botten av trä, utan innersula
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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:

– Andra slag:

6406 99 – – Av annat material

6501 00 00 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna
hattämnen) av filt

6502 00 00 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, varken formpressade eller försedda med brätte, foder
eller garnering

6504 00 00 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av band eller
remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade:

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

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade:

6506 10 – Skyddshjälmar:

6506 10 80 – – Av annat material

– Andra slag:

6506 91 00 – – Av gummi eller plast

6506 99 – – Av annat material

6507 00 00 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

6602 00 00 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

6603 Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602

6701 00 00 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produkter (andra
än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och skaft)

6702 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter

6703 00 00 Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för
användning vid tillverkning av peruker o.d.

6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av människohår,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av
naturlig sten (inbegripet skiffer),även på underlag; 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; konstfärgade korn, skärvor och pulver

– 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

6802 29 00 – – Annan sten:

ex 6802 29 00 – – – Kalksten (med undantag av marmor, travertin och alabaster)

6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade:

– Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor:

6810 19 – – Andra

– Andra varor:

6810 91 – – Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten
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6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.

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, huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra 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:

ex 6812 80 10 – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

6812 80 90 – – Andra slag:

ex 6812 80 90 – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

– Andra:

6812 91 00 – – Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader

6812 92 00 – – Papper, papp och filt

6812 93 00 – – Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

6812 99 – – Andra slag:

6812 99 10 – – – Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat:

ex 6812 99 10 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

6812 99 90 – – – Andra:

ex 6812 99 90 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

6901 00 00 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

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

6904 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material

6907 Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglaserade
mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag

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 90 – Andra slag:

– – Av vanligt lergods:

6908 90 11 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas

– – – Andra, med en största tjocklek av:

6908 90 21 – – – – Högst 15 mm

6908 90 29 – – – – Över 15 mm

– – Andra:

6908 90 31 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas

– – – Andra:

6908 90 51 – – – – Med framsida inte överstigande 90 cm2

– – – – Andra:

6908 90 91 – – – – – Stengods
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6908 90 93 – – – – – Fajans eller keramik

6910 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation,
av keramiskt material

6911 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin

6912 00 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material:

6913 90 – Andra slag:

6913 90 10 – – Av vanligt lergods

– – Andra:

6913 90 91 – – – Stengods

6913 90 99 – – – Andra

6914 Andra varor av keramiskt material:

6914 10 00 – Av porslin

6914 90 – Andra slag:

6914 90 10 – – Av vanligt lergods

7003 Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte
bearbetat på annat sätt

7004 Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat
sätt:

7004 90 – Annat planglas:

7004 90 70 – – Växthusglas

7006 00 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte
inramat och inte i förening med annat material:

7006 00 90 – Annat

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 19 – – Andra

– 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 80 – – – Andra:

ex 7007 21 80 – – – – Andra än vindrutor utan inramning, avsedda att användas i civila luftfartyg

7007 29 00 – – Andra

7008 00 Flerväggiga isolerrutor av glas

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

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 tillslutningsanordningar av glas:

7010 20 00 – Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar
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7010 90 – Andra:

7010 90 10 – – Konserveringsburkar (steriliseringsburkar)

– – Andra:

7010 90 21 – – – Tillverkade av glasrör

– – – Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 31 – – – – Av minst 2,5 l

– – – – Av mindre än 2,5 l:

– – – – – För drycker och livsmedel:

– – – – – – Flaskor:

– – – – – – – Av ofärgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 43 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l

7010 90 47 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l

– – – – – – – Av färgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 57 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l

– – – – – – Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 67 – – – – – – – Av mindre än 0,25 l

– – – – – För andra produkter:

7010 90 91 – – – – – – Av ofärgat glas

7010 90 99 – – – – – – Av färgat glas

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

7014 00 00 Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt bearbetade

7015 Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt,
inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas:

7015 90 00 – Andra slag

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; så kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.:

7016 90 – Andra slag:

7016 90 10 – – Så kallade blyinfattade rutor o.d.

7016 90 80 – – Andra:

ex 7016 90 80 – – – Andra än block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; andra än cellglas

7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade:

7017 20 00 – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 oC–300 oC

7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar 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 andraprydnadsartiklar av glas,
framställda genom så kallade 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 ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas:

– – Glaspärlor:

7018 10 11 – – – Slipade och mekaniskt polerade:
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ex 7018 10 11 – – – – Andra än sintrade glaspärlor avsedda för elindustrin

7018 10 19 – – – Andra

7018 10 30 – – Imitationer av naturpärlor

– – Imitationer av ädel- och halvädelstenar:

7018 10 51 – – – Slipade och mekaniskt polerade

7018 10 59 – – – Andra

7018 10 90 – – Andra

7018 20 00 – Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm

7018 90 – Andra slag:

7018 90 90 – – Andra

7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):

– Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke-vävda produkter:

7019 31 00 – – Mattor

7019 32 00 – – Tunn duk

7019 39 00 – – Andra

7019 40 00 – Vävda material av roving

7019 90 – Andra slag:

– – Andra:

7019 90 91 – – – Av textilfibrer

7019 90 99 – – – Andra

7020 00 Andra varor av glas

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

7102 Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade:

– Andra diamanter:

7102 31 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade;
osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7104 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller
infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta
transporten:

7104 20 00 – Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade:

ex 7104 20 00 – – Andra än för industriella ändamål

7104 90 00 – Andra slag:

ex 7104 90 00 – – Andra än för industriella ändamål

7115 Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

7115 90 – Andra slag:

7115 90 10 – – Av ädel metall:

ex 7115 90 10 – – – Andra än för laboratorier

7115 90 90 – – Av metall med plätering av ädel metall:

ex 7115 90 90 – – – Andra än för laboratorier
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7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

7117 Oäkta smycken

7214 Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men
inte vidare bearbetad:

7214 10 00 – Smidd

7214 20 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter
valsningen (armeringsjärn)

7214 30 00 – Annan, av automatstål

– Annan:

7214 91 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 90 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol

7214 99 – – Annan:

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7214 99 10 – – – – Av sådant slag som används som betongarmering

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 71 – – – – – Minst 80 mm

7214 99 79 – – – – – Mindre än 80 mm

7214 99 95 – – – – Andra

7215 Annan stång av järn eller olegerat stål:

7215 50 – Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7215 90 00 – Andra slag

7217 Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10 – Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm:

7217 10 31 – – – – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen

7217 10 39 – – – – Annan

7217 10 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

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

7217 20 30 – – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

7217 20 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7217 30 – Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad:

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 30 41 – – – Överdragen med koppar

7217 30 49 – – – Annan

7217 30 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol
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7217 90 – Annan:

7217 90 20 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7217 90 50 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7227 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

7227 90 – Andra:

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

7228 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål:

7228 20 – Stång av kiselmanganstål

7228 30 – Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad

7228 40 – Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad

7228 50 – Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7228 60 – Annan stång

7228 70 – Profiler

7229 Tråd av annat legerat stål:

7229 20 00 – Av kiselmanganstål

7229 90 – Annan:

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

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:

7302 90 00 – Andra slag

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 19 – – Andra

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 12 00 – – Längssvetsade på annat sätt

7305 19 00 – – Andra

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 19 – – Andra

7306 30 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:

– – Andra:

– – – Rör avsedda för gängning:
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7306 30 41 – – – – Överdragna med zink:

ex 7306 30 41 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

7306 30 49 – – – – Andra:

ex 7306 30 49 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

– – – Andra:

– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:

7306 30 72 – – – – – Överdragna med zink:

ex 7306 30 72 – – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

7306 30 77 – – – – – Andra:

ex 7306 30 77 – – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt:

7306 61 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

– – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm:

7306 61 11 – – – – Av rostfritt stål:

ex 7306 61 11 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

7306 61 19 – – – – Andra:

ex 7306 61 19 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

– – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm:

7306 61 91 – – – – Av rostfritt stål:

ex 7306 61 91 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

7306 61 99 – – – – Andra:

ex 7306 61 99 – – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser
eller vätskor

7306 69 – – Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7306 69 10 – – – Av rostfritt stål:

ex 7306 69 10 – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser eller
vätskor

7306 69 90 – – – Andra:

ex 7306 69 90 – – – – Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser eller
vätskor

7418 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods
och delar till sanitetsgods, av koppar:

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:

7418 19 – – Andra slag:

7418 19 90 – – – Andra

7418 20 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor,
röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och
klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
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8408 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer):

8408 20 – Motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kapitel 87:

– – Andra:

– – – För hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av:

8408 20 31 – – – – Högst 50 kW

8408 20 35 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW

8408 20 37 – – – – Mer än 100 kW

– – – För andra fordon enligt kapitel 87, med en effekt av:

8408 20 51 – – – – Högst 50 kW

8408 20 55 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW

8408 20 57 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW

8408 20 99 – – – – Mer än 200 kW

8408 90 – Andra motorer:

– – Andra:

8408 90 27 – – – Begagnade

ex 8408 90 27 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

– – – Nya, med en effekt av:

8408 90 41 – – – – Högst 15 kW:

ex 8408 90 41 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 43 – – – – Mer än 15 kW men högst 30 kW:

ex 8408 90 43 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 45 – – – – Mer än 30 kW men högst 50 kW:

ex 8408 90 45 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 47 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW:

ex 8408 90 47 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 61 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW:

ex 8408 90 61 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 65 – – – – Mer än 200 kW men högst 300 kW:

ex 8408 90 65 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 67 – – – – Mer än 300 kW men högst 500 kW:

ex 8408 90 67 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 81 – – – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW:

ex 8408 90 81 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 85 – – – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW:

ex 8408 90 85 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 89 – – – – Mer än 5 000 kW:

ex 8408 90 89 – – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg
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8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet,
inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat:

8415 10 – Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen ”splitsystem” (system bestående av separata
komponenter)

8415 20 00 – Av sådant slag som används för personer, i motorfordon

– Andra slag:

8415 81 00 – – Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av avkylningsuppvärmningskretsloppet (reversibla värmepumpar)

ex 8415 81 00 – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8415 83 00 – – Utan kylenhet:

ex 8415 83 00 – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära:

8507 10 – Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer:

– – Vägande högst 5 kg:

8507 10 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 10 41 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 10 49 – – – Andra:

ex 8507 10 49 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

– – Vägande mer än 5 kg:

8507 10 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 10 92 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 10 98 – – – Andra:

ex 8507 10 98 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20 – Andra blyackumulatorer:

– – Ackumulatorer för fordonsdrift:

8507 20 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 20 41 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20 49 – – – Andra:

ex 8507 20 49 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

– – Andra:

8507 20 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 20 92 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20 98 – – – Andra:

ex 8507 20 98 – – – – Andra än för användning i civila luftfartyg

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

– Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken:

8516 21 00 – – Radiatorer som kan lagra värme
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8516 29 – – Andra:

8516 29 10 – – – Vätskefyllda radiatorer

8516 29 50 – – – Konvektionsapparater

– – – Andra:

8516 29 91 – – – – Med inbyggd fläkt

8516 40 – Elektriska stryk- och pressjärn:

8516 40 90 – – Andra

8516 50 00 – Mikrovågsugnar

8516 60 – Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och rostar

– Andra elektriska värmeapparater:

8516 71 00 – – Kaffe- eller tebryggare

8516 72 00 – – Brödrostar

8516 79 – – Andra

8517 Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät; 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), andra än
apparater för sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528:

– 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 69 – – Andra:

– – – Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi:

8517 69 31 – – – – Bärbara mottagare för samtal eller personsökning

8527 Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur:

– Andra:

8527 92 – – Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur

8527 99 00 – – Andra

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:

– Tråd för lindning av spolar:

8544 11 – – Av koppar:

8544 19 – – Annan

8544 20 00 – Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare

8544 30 00 – Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg

ex 8544 30 00 – – Andra än för användning i civila luftfartyg

8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709):

8701 20 – Dragfordon för påhängsvagnar:

8701 20 90 – – Begagnade

8701 90 – Andra slag:

– – Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som framförs av gående) samt skogsbrukstraktorer, med hjul:

8701 90 50 – – – Begagnade

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 111



KN-nummer Varuslag

8702 Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren:

8702 10 – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor):

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm3:

8702 10 91 – – – Nya

8702 90 – Andra:

– – Med förbränningskolvmotor med gnisttändning:

– – – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm3:

8702 90 11 – – – – Nya

– – – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm3:

8702 90 31 – – – – Nya

9302 00 00 Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av nr 9303 eller 9304

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynningsladdade
eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och
linkastningsapparater):

9303 10 00 – Mynningsladdare

9303 20 – Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, inbegripet kombinerade kul- och hagelgevär

9303 20 10 – – Enkelpipigt, slätborrat

9303 20 95 – – Andra

9303 30 00 – Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning

9303 90 00 – Andra slag:

ex 9303 90 00 – – Andra än linkastningsapparater

9304 00 00 Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304:

– Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303:

9305 21 00 – – Pipor till hagelgevär

9305 29 00 – – Andra

– Andra slag:

9305 99 00 – – Andra

9306 Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; annan
ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar:

– Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till luftpistoler och luftgevär:

9306 21 00 – – Patroner

9306 29 – – Andra

9306 30 – Andra patroner samt delar till sådana patroner:

9306 30 10 – – För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskinpistoler enligt nr 9301

– – Andra:

9306 30 30 – – – För militärt bruk

– – – Andra:

9306 30 91 – – – – Centralantändpatroner
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9306 30 93 – – – – Kantantändpatroner

9306 30 97 – – – – Andra:

ex 9306 30 97 – – – – – Andra än patroner för nitverktyg eller liknande verktyg eller för slaktapparater samt delar till sådan ammunition

9306 90 – Andra slag

9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar

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 12 00 – – Skidbindningar

9506 19 00 – – Annan utrustning

9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana
som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande artiklar för jakt:

9507 10 00 – Spön

9507 30 00 – Spinn- och flugrullar

9507 90 00 – Andra slag

9508 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d.; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; ambulerande
teatrar

9602 00 00 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning 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 annanstans; bearbetat icke härdat gelatin
(med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin:

ex 9602 00 00 – Bearbetat växtmaterial eller mineraliskt material eller varor av sådant material

9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan
motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi
eller annat mjukt material:

9603 10 00 – Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabilisktmaterial, med eller utan skaft

– Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegripet borstar
som utgör delar till apparater:

9603 21 00 – – Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar

9603 29 – – Andra:

9603 29 80 – – – Andra

9603 30 – Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för kosmetiskt ändamål:

9603 30 90 – – Penslar för kosmetiskt bruk

9603 90 – Andra slag

9604 00 00 Handsiktar och handsåll

9605 00 00 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

9607 Blixtlås och delar till blixtlås:

– Blixtlås:

9607 11 00 – – Med krampor av oädel metall

9607 19 00 – – Andra
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9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor 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

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 skräddarkrita:

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje:

9609 10 10 – – Med grafitstift

9609 20 00 – Blyerts-, anilin- och färgstift

9609 90 – Andra slag

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 sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask:

9612 20 00 – Färgdynor

9613 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar

9614 00 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar:

9614 00 10 – Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor

9615 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar till sådana
artiklar

9616 Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel

9617 00 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra än lösa glas
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